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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa propôs-se a verificar os fatores motivacionais que influenciam o homem a optar 

pela dança de salão ou jazz. A pesquisa teve caráter qualitativo, utilizou como método de coleta 

de dados uma entrevista semi-estruturada e para a análise dos dados o método análise de 

conteúdo. Envolveu oito indivíduos, quatro que praticam dança de salão e quatro que praticam 

jazz, todos do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 30 anos de idade e com, no mínimo, ensino 

médio completo. As bases teóricas utilizadas nesta pesquisa foram psicologia do esporte, dança, 

incluindo a dança de salão e jazz, motivação e gênero. Os resultados sugerem que os homens 

sentem-se motivados a entrar na dança por ela possibilitar uma melhora na relação interpessoal, 

por ser uma prática de exercício físico, por causar bem-estar e por possibilitar um aumento no 

ciclo de amizades. Sendo que 75% dos entrevistados entraram na dança por influência de amigos 

e família e 25% de forma ocasional. 

 

Palavras chaves: Fatores motivacionais; Dança; Gênero. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dança é uma das formas de expressão da humanidade e influencia na história da 

sociedade da mesma forma que é influenciada. Segundo Lara (1998, p. 01) “dança e sociedade 

estão imbricados, não há o porquê separá-los”. A dança faz parte da história da humanidade e é 

utilizada desde os povos primitivos, que a utilizavam nos seus ritos. Não há registros por não 

haver a escrita naquela época, mas as figuras nas paredes das cavernas revelam costumes daquela 

época onde movimentos dançantes estariam representados. O mundo científico e da tecnologia 

está fazendo com que o homem lute por mudanças e busque outros espaços fora de seu trabalho 

cotidiano e a dança está representada aqui como esse espaço fora da vida cotidiana, que pode ser 

utilizada como uma prática de esporte, atividade física regular ou como profissão. 

Um dos fatores que influenciou a presente pesquisa é o fato de a pesquisadora ter um 

grande interesse nesse esporte, a dança. O interesse em pesquisar sobre o homem na dança surgiu 

a partir de conversas com membros de um grupo de dança, do qual a pesquisadora faz parte, 

conversa essa que enfocou o interesse dos bailarinos pela dança e o preconceito da sociedade com 

relação a homens que dançam. Outro fator importante e que justifica essa pesquisa é a 

preocupação de mostrar para a sociedade que a dança, como qualquer outro esporte, traz 

benefícios físicos e proporciona bem estar e que tanto o homem quanto a mulher podem buscar 

esses benefícios. Então é preciso desmistificar a questão de que nos tempos atuais o homem não 

pode dançar. 

É vasto o número de pesquisas na área do esporte, mas pouco se encontra sobre a dança e, 

principalmente, sobre o homem na dança. Esse é outro fator que justifica a presente pesquisa, 

pois aumentaria o número de pesquisas nessa área. A partir dos fatos já citados, de leituras sobre 

dança e de um interesse anterior na prática da dança, surgiu o interesse de fazer uma pesquisa em 

psicologia que tivesse alguma ligação com a dança. Tendo definido a área que seria trabalhada, 

Psicologia do Esporte, passou-se para a etapa de escolher que assunto seria abordado na pesquisa, 

e optou-se pela investigação da motivação do homem (gênero masculino) ao procurar a prática da 

dança. Tendo o tema escolhido, fatores motivacionais que influenciam o homem a optar pela 

dança, passou-se a procurar um problema para a presente pesquisa. Como surgiu a curiosidade de 

fazer uma comparação entre a dança de salão e o jazz, chegou-se à seguinte questão: “Quais 

fatores motivacionais que influenciam o homem a optar pela dança de salão ou pelo jazz?”. 
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Para que esta questão pudesse ser respondida foram propostos como objetivo geral 

investigar quais fatores motivacionais influenciam o homem a optar pela dança de salão ou pelo 

jazz, e como objetivos específicos, investigar como o dançarino iniciou na dança; apontar qual(is) 

o(s) critério(s) o dançarino utilizou para a escolha do estilo da dança; levantar os efeitos 

biopsicossociais ocasionados no dançarino pela prática da dança e levantar que tipo de 

discriminação os homens sentem ao entrar na dança. Esses objetivos foram propostos com a 

intenção de, desvendando cada um desses itens, responder a questão central da pesquisa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 PSICOLOGIA DO ESPORTE 

 

Segundo Rubio (2000a) a Psicologia do Esporte é considerada uma das sete subáreas que 

compõem as chamadas ciências do esporte, junto com a medicina, biomecânica, história, 

sociologia, pedagogia e filosofia do esporte. Só foi reconhecida como uma especialidade da 

psicologia pela APA – American Psychological Association – em 1986. O papel do psicólogo do 

esporte está voltado para duas áreas, a de 

 

ajudar atletas a fazerem uso de princípios psicológicos para alcançar um nível ótimo de 
saúde mental e otimizar sua performance e esclarecer como a participação em atividades 
físicas e esportivas altera o desenvolvimento psicológico, o bem-estar e a saúde de 
atletas e não-atletas.  (RUBIO 2000, p. 16b). 

 

A Psicologia do Esporte ainda é vista como área emergente no Brasil, mesmo possuindo 

quase um século de história. Mas vem tentando ser reconhecida como subdisciplina da Psicologia 

e já é vista por pesquisadores como uma subárea das ciências do esporte. Ao se falar de ciência 

do esporte, trata-se dos estudos dos movimentos habilidosos, das atividades físicas consideradas 

esportivas, das práticas de tempo livre e das atividades não regulamentadas e institucionalizadas. 

Para Gill (1986 apud Rubio 2000b) há uma divisão histórica da Psicologia do Esporte em 

três áreas especializadas, a aprendizagem e controle motor, desenvolvimento motor e psicologia 

do esporte, que dividiam os estudos psicológicos em esporte e atividades físicas. De acordo com 

Rubio (2000b, p. 18) os estudos da Psicologia do Esporte tem dado ênfase “às questões 

relacionadas ao comportamento social no esporte e na atividade física, como as diferenças 

individuais e os fatores situacionais que afetam o comportamento esportivo”. 

 

 

2.1.1 A Psicologia do Esporte Americana 

 

De acordo com Rubio (2000b) alguns estudiosos apontam o início da Psicologia do 

Esporte entre o final do século XIX e o início do século XX, quando o psicólogo Norman Triplett 
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produziu estudos sobre o tema, que não chegaram a ser publicados. Apesar de o esporte ter sido 

objeto de estudo da psicologia na época, não se concretizou como área especifica de 

conhecimento. Isto ocorreu quando Coleman Griffith, considerado o pai da Psicologia do Esporte 

nos Estados Unidos, escreveu dois livros sobre o assunto e fundou o primeiro laboratório de 

Psicologia do Esporte, em 1925. 

A década de 60 foi caracterizada pelos estudos sobre personalidade. Nessa época foi 

formada a Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte (ISSP) em 1965, que serviu para 

facilitar a organização da área nos Estados Unidos. Em 1968 foi criada a Sociedade Americana 

para a Psicologia do Esporte e Atividade Física (NASPSPA), que teve uma grande importância 

tanto acadêmica quanto profissional. Na década de 70 com o empenho dos estudiosos em 

desenvolver pesquisas sistemáticas, houve um reconhecimento da Psicologia do Esporte enquanto 

uma disciplina dentro das ciências do esporte. Os estudos sobre personalidade foram os que mais 

se destacaram nessa época. Os anos 80 foram marcados pela produção de materiais voltados para 

o enfoque cognitivista, mais voltado para as questões de pensamentos e representações mentais 

em atletas. Em 1985, com a intenção de divulgar o trabalho existente em organizações e oferecer 

um marco de referência dirigido a aspectos da Psicologia do Esporte, foi criada a Associação para 

Progressos da Psicologia do Esporte (AAASP). 

 

 

2.1.2 A Psicologia do Esporte no Brasil 

 

Segundo Rubio (2000b) a história da Psicologia do Esporte no Brasil começou com a 

atuação do psicólogo João Carvalhães na década de 50, que trabalhou por 19 anos no São Paulo 

Futebol Clube e atuou na Seleção Brasileira de Futebol, campeã da Copa de 1958. Na década de 

70 é ampliada a participação de psicólogo no esporte. Mas é em 1976 que a Psicologia do esporte 

alcança outras modalidades esportivas, com a participação de Mauro Lopes de Almeida no 

trabalho desenvolvido no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. Em 1979 

foi fundada a Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte (SOBRAPE) pelo psicólogo Benno 

Becker Júnior. Houve uma grande expansão da Psicologia do Esporte na década de 90, com o 

aumento de profissionais atuantes na área, busca de formação específica, publicações literárias 
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em português e a conquista de espaço para atuação. Foi também na década de 90 que ocorreu a 

inclusão da Psicologia do esporte na grade curricular de alguns cursos de psicologia. 

 

 

2.2 DANÇA 

 

Almeida (2005) entende a dança como uma forma de expressão e comunicação, que 

estimula as capacidades humanas. Ela é capaz de criar formas expressivas dos sentimentos 

humanos. “Dança é arte. Os gestos, a expressão, é a manifestação do movimento humano” 

(ALMEIDA 2005, p. 131).  O autor cita alguns motivos que fazem com que as pessoas procurem 

a prática da dança, e entre eles citou a busca pela diversão, por lazer, para fugir dos problemas, 

por amor e dedicação e por muitos outros motivos. Ele afirma ser perceptível a utilização dos 

movimentos com o intuito de explorar a criatividade e capacidade de imaginação e cognição, 

transformando-os em expressão. A prática da dança, segundo Almeida (2005, p. 133) 

 

[...] pode ser vista sob a ótica do desenvolvimento da comunicação entre os participantes 
destes grupos, com prioridades para desenvolver as relações interpessoais as aptidões e 
os novos interesses, relacionados ou não as tarefas diárias, proporcionadas pelas 
atividades culturais, físicas e do lazer que se fundamentam no interesse dos indivíduos, 
e, aumentam o nível geral do entendimento da realidade física e social. 

 

Federicce (2005) faz um relato da história de um menino de dez anos de idade que parou 

de jogar bola para se tornar bailarino. A escolha foi feita sabendo que em casa teria brigas com o 

pai. Depois de entrar na dança, o menino ouvia muitas reclamações e palavras duras, além de 

perguntas constantes sobre sua escolha. A mãe do menino apoiou a iniciativa do filho, mas 

acreditava que na visão do pai o filho se tornaria homossexual ao entrar na dança. A autora 

aponta que os meninos muitas vezes são recebidos dessa forma pela família e pelos amigos, 

acredita que “o preconceito contra meninos que ingressam nesta arte é cada vez maior” 

(FEDERICCE 2005, p. 01). 

Gadelha (1999) cita em seu texto “Balé é mulher?” uma reportagem televisionada, na qual 

um repórter comenta “isso é coisa de veado” ao ver um bailarino dançar. O autor acredita que 

este fato é apenas um exemplo de uma idéia existente em nossa sociedade que diz respeito aos 

bailarinos. O autor diz ficar surpreso ao chegar a Europa, local de origem da arte da dança no 



 

 

12

ocidente, e perceber que as opiniões sobre o tema eram parecidas com as que ele presenciou no 

Brasil. 

 

Levei muito tempo para vencer o preconceito que cercava qualquer atividade que 
cercava o homem na dança acadêmica e comecei a tomar aulas de balé aos vinte anos de 
idade. [...] muito lamentei ter perdido alguns preciosos anos considerando o que os 
outros iriam pensar caso soubesse que eu estava freqüentando uma escola de balé. Hoje 
sei que não fui o único a vivenciar esse tipo de problema e que muitos podem ainda 
passar por isso (GADELHA 1999, p. 01) 

 

Gadelha (1999) ao fazer uma retrospectiva da história da dança e perceber que ela foi uma 

atividade que sempre esteve presente na existência humana, como nos ritos e na educação da 

nobreza aristocrática, observou que sempre houve uma participação masculina intensa, que 

muitas vezes chegava a suplantar a participação da mulher. O homem foi perdendo seu espaço a 

partir do aparecimento das sapatilhas de ponta e a chegada do romantismo. O autor remete a este 

período a questão de a sociedade ter formado uma mentalidade que associa a dança à 

feminilidade, fato este que prejudica o acesso do homem a esta atividade. Ele afirma que ainda há 

uma grande resistência da sociedade em aceitar que o homem opte pela prática da dança como 

hobby ou como uma opção artística. Ele afirma ainda que este estigma sobre o homem na dança 

não condiz com a realidade. 

Gadelha (1999) caracteriza a sociedade como mecanizada e sedentária, com atividade 

física reduzida, onde o estresse faz parte do dia-a-dia. “Há, contrapartida, uma conscientização 

crescente de que o ser humano necessita de um movimento para um bom funcionamento do corpo 

e da menta” (GADELHA 1999, p.02). Para trabalhar o corpo o público feminino parece preferir a 

dança e os homens procuram algo mais comum ao gênero masculino. 

 

 

2.2.1 História da Dança no Ocidente 

 

A dança faz parte da sociedade em seus diferentes momentos históricos, sendo uma forma 

de expressão da humanidade. Segundo Lara (1998), os povos primitivos utilizavam a dança em 

suas manifestações. Os ritos tinham por metas o uso de feitiçaria para intervir na natureza e a 

dança era um meio de se buscar a concretização desse poder sobrenatural. Apesar de não haver 

registros escritos, as figuras nas paredes das cavernas revelavam rituais e costumes da época, 
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onde movimentos dançantes estariam representados. Quando a sociedade passa a se dividir em 

classes, as danças integradas aos rituais passam a ser específicas de cada grupo. 

A partir do século VI, com a queda do Império Romano e a afirmação do Cristianismo 

como religião oficial, marcaram um novo período na história e a condenação do corpo levou a 

proibição da dança e das artes que utilizavam o corpo como forma de expressão. Na Idade Média 

a dança ainda estava presente como atividade recreativa entre os elementos da corte e povo. A 

Igreja tinha uma postura dúbia com relação à dança, condenava e tolerava. Como as tentativas de 

proibição foram inócuas, os padres precisavam camuflar as manifestações nos cultos religiosos. 

Surge entre os séculos XI e XII a dançomania, que consistia em um “ritual de desespero 

frente às dores físicas e doenças epidêmicas como a peste negra, onde as pessoas dançavam 

freneticamente como forma de expressar o pavor pela morte” (LARA 1998, p. 3). Essas danças 

foram combatidas pela Igreja e durou até o Renascimento. 

O Renascimento “foi uma alteração na visão ou concepção de mundo, uma nova 

interpretação da Antiguidade Clássica, um novo relacionamento com ela, um descobrimento do 

mundo e do homem” (LARA 1998, p. 4). Além dessa nova visão de mundo e de homem, a 

Renascença trouxe uma nova visão de dança. É nessa época do Renascimento que surge a 

profissão de maître-de-ballet, essencialmente masculina, que tem como função a educação 

corporal da nobreza. Segundo Soares (2002) a técnica de dança foi se estruturando sobre as 

possibilidades corporais masculinas, ficando a mulher em segundo plano. “A conseqüência disso 

será a construção de uma técnica altamente expansiva, prerrogativa do corpo masculino, em 

detrimento do caráter introvertido do copo feminino, que resultará no ballet clássico” (SOARES 

2002, p. 1). Com a profissionalização total do espetáculo limitou-se aos homens nobres a licença 

para exercerem a profissão de bailarino. 

Uma etapa importante de profissionalização foi a criação da Academia Real de Música e 

Dança em 1661 e a escola de balé da Opera de Paris em 1713. Houve uma inversão sobre a 

realidade da dança, anteriormente vista como atividade essencialmente masculina, sendo que a 

maioria dos inscritos na escola era composta por mulheres. No século XIX o balé romântico 

consolida-se como atividade feminina. No romantismo houve uma sublimação da mulher nas 

artes e um declínio da importância do dançarino, a imagem da mulher em cena veio em primeiro 

plano. Outro fato que ajudou a colocar a mulher em foco na dança foi a mudança no vestuário, 

sendo que as mulheres passaram a calçar sapatilhas de ponta, no que não foram acompanhadas 
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pelo homem; as roupas também se tornaram mais leves. Porém, tecnicamente o balé romântico 

pouco se diferenciou do classicismo, limitando-se ao uso de braços e expressões do rosto. O 

trabalho corporal em si mesmo continuou expansivo e masculino. 

De acordo com Lara (1998) o mundo passou por muitas transformações e algumas 

pessoas passaram a criar outros meios de comunicação, mais próximos aos anseios do homem do 

século XX, atendendo os anseios da nova sociedade, criando a dança moderna. Mesmo que esse 

estilo de dança não fosse uma prática de muitos, não deixa dúvidas de que era um meio de 

contestação e um elemento fundamental e necessário à sociedade da época. A racionalidade do 

mundo científico e tecnológico faz com que os indivíduos busquem por outros espaços para que 

possam retomar um pouco do misticismo, da coletividade, da espiritualidade e do humano, 

entendendo a dança como um modo de vida, de existir. 

 

 

2.2.2 Dança de Salão 

 

Para Almeida (2005) a dança de salão é conhecida como um estilo da dança que apresenta 

variações rítmicas, que possibilita atividades técnicas de treinamento, podendo ser exercida para 

fins competitivos. “A riqueza da dança de salão está nas possibilidades de privilegiar diversas 

formas de trabalho, nos quais estilos, técnicas e tendências são permanentemente influenciados 

pelas tradições, pelos símbolos e valores culturais de cada povo” (ALMEIDA 2005, p. 131). O 

autor diz haver certa complexidade na execução da dança se salão, por haver uma necessidade de 

ter-se um parceiro, por ter que trabalhar no ritmo e perceber a música, por ser preciso dominar os 

passos, manter a elegância, a postura e ter força de vontade para dançar. 

Essa é uma atividade saudável que traz benefícios para o corpo, “como a melhora da 

capacidade física e a redução dos estados depressivos. Provavelmente, o que todos querem diante 

da pista de dança, é simplesmente a busca do prazer” (ALMEIDA 2005, p. 130). Essa técnica 

engloba em si vários ritmos, entre eles estão o samba (samba de gafieira e pagode), salsa, 

merengue, cha-cha-cha, soltinho, bolero e forró, citados por Almeida (2005). 
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2.2.2.1 História da Dança de Salão no Ocidente 

 

Segundo Almeida (2005) quando a dança de salão surgiu, no século XV, era conhecida 

como danças sociais. Fazia parte dos encontros da nobreza em seus salões, era executada em 

pares e tinha como objetivo a educação da aristocracia da época. Rodrigues (2003) afirma que o 

berço da dança foi a Renascença, onde surgiram as primeiras danças de salão, com manifestações 

sociais nas cortes dos reis e nobres. Era de costume um nobre organizar festas com luxuosas 

apresentações, dando status e servindo para os grandes monarcas como propaganda e ostentação 

do poder. A dança era utilizada “como meio de afirmação da monarquia, como princípio de 

cerimônia de adulação da pessoa do rei” (RODRIGUES 2003, p. 01). 

De acordo com Rodrigues (2003) haviam especialista para organizar essas festas e os 

mesmos se utilizavam da corte, que estavam a sua disposição, para criar suas danças. Essas 

danças eram para serem vistas de cima, pelos aristocratas e nobres, por isso os especialistas nas 

danças utilizavam desenhos geométricos no chão, como o círculo, losangos, quadrados e 

retângulos. Segundo Almeida (2005) houve evoluções na dança de salão. O homem, que era visto 

como um simples cavalheiro que acompanhava a dama, passa a ser mais participativo, mais 

receptivo e começa a se expressar.  

 

 

2.2.2.2 A Dança de Salão no Brasil 

 

Segundo Gomes (2006) a dança de salão chegou ao Brasil no século XVI, pelos 

colonizadores portugueses e depois pelos imigrantes de outros paises da Europa. Rapidamente 

houve um processo de inovação e modificação de algumas dessas danças. Isso ocorreu pelas 

diferentes influências culturais existentes no Brasil, como dos povos indígenas e africanos. A 

corte portuguesa transferiu-se para o Brasil em 1808, trazendo como hábito social europeu as 

danças e os costumes dos bailes freqüentes. Inclusive professores de dança europeus eram 

contratados para manter os membros da nobreza brasileira atualizadas com as danças das capitais 

européias. “Até a década de 1960, os bailes eram um dos eventos sociais mais importantes e 

populares para todas as idades e camadas sociais” (GOMES 2006, p. 02). 
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Gomes (2006) comenta que com o aparecimento das discotecas, a dança de salão passou a 

ser vista como uma manifestação fora de moda, mas não desapareceu. Mas desde meados dos 

anos 80, a dança de salão vem retornando a ocupar um lugar na vida social das pessoas. Estão 

aumentando o número de adeptos e os locais para dançar, além da abertura de mais academias de 

dança. “A dança de salão é uma das mais tradicionais e fortes características culturais brasileiras. 

É uma expressão alegre e espontânea de seu povo, com seus ritmos e formas de dançar próprios” 

(GOMES 2006, p. 03). 

 

 

2.2.3 Jazz 

 

De acordo com Melo (1987) o jazz se originou nos anos 50, nos Estados Unidos, mas 

estourou no Brasil no começo dos anos 80, “o jazz dance é o filho mais novo da dança moderna” 

(MELO 1987, p. 145). Para Andrade (2006) o jazz, com relação a sua origem, tem raízes 

essencialmente populares e nasceu diretamente da cultura negra. Os negros que sobreviviam das 

doenças nas viagens dos navios negreiros da África para os Estados Unidos dançavam para 

manter a saúde. Eles imitavam as danças tradicionais dos senhores brancos como as polcas, 

valsas e quadrilhas para ridicularizá-los, dançando de acordo a visão que tinham da cultura 

européia em fusão com conhecimentos e instrumentos de sua cultura. Assim surgiu os primórdios 

do jazz considerado por Andrade (2006, p. 01) “uma mistura da imitação dos ritmos europeus 

com os costumes naturais dos negros”. 

Apesar do jazz ser de origem negra, segundo Benvegnu (2004) foram os brancos que a 

dançaram primeiro em lugares abertos. Desde o começo do século XIX as danças dos negros 

eram dançadas pelos brancos. Em 1863, com a emancipação dos escravos em um acordo firmado 

por Abraham Lincoln, essas manifestações poderiam sair dos lugares privados para os lugares 

públicos, tornando-se comuns aos negros e aos brancos. “O jazz dance é híbrido, nascido de uma 

multiplicidade de formas de espetáculos anteriores, é caracterizado pelo swing, por movimentos 

sincopados e pela polirritmia, que é a combinação dos movimentos do corpo em vários ritmos ao 

mesmo tempo” (BENVEGNU 2004, p. 1). 

Segundo Melo (1987) essa técnica é caracterizada por movimentos vigorosos e ágeis.  As 

ondulações da coluna são traços marcantes nas coreografias. Ombros, braços, pernas, quadris e 
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cabeça fazem movimentos de forte impacto com interrupções bruscas, acompanhando a batida da 

música. Essa técnica não é ensinada da mesma forma para adultos e crianças, pois ela provoca 

movimentos isolados e força a coluna a ficar em posições que podem inverter o eixo de equilíbrio 

normal do corpo. A musculatura é totalmente trabalhada, além de favorecer a flexibilidade e a 

agilidade. Quando o dançarino já tem uma boa consciência corporal, é mais fácil aprender, 

passando a trazer benefícios para o corpo. 

 

 

2.4 GÊNERO 
 

Muitos autores utilizam os conceitos sexo e gênero como sinônimos, mas segundo Strey 

(1998) sexo e gênero são dois conceitos distintos. Sexo condiz com características fisiológicas, 

relacionadas à reprodução biológica, diferenças entre macho e fêmea, que são encontradas em 

todos os mamíferos. Quando se fala em gênero leva-se em conta que são diferenças socialmente 

construídas, são interpretações culturais relacionadas às diferenças sexuais. O ser humano tem 

dado interpretações, através da simbolização, para o que significa ser homem e ser mulher, que 

nem sempre são iguais em diferentes sociedades ou em diferentes épocas. Nesse caso “o sexo 

biológico com o qual se nasce não determina, em si mesmo, o desenvolvimento posterior em 

relação a comportamentos [...] e papeis a desempenhar” (STREY 1998, p. 182-183). Esse 

desenvolvimento seria determinado pelo processo de socialização, processo esse que acompanha 

homens e mulheres em todo seu desenvolvimento, desde o nascimento. 

Louro (1997) concorda com Strey (1998) quando cita que o que vai construir, 

efetivamente, o que é feminino ou masculino não são as características sexuais, mas a forma 

como essas características são representadas ou valorizadas depende de uma dada sociedade e em 

um dado momento histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres 

numa sociedade importa observar tudo o que socialmente se constituiu sobre os sexos e não 

exatamente seus sexos. Não há aqui a pretensão de negar que o gênero se constitui com ou sobre 

corpos sexuados, mas enfatizar a construção social e histórica produzida sobre as características 

biológicas. Esse conceito traz a idéia de “como as características sexuais são compreendidas e 

representadas ou, então, como são trazidas para a prática social e tornadas parte do processo 

histórico”. (LOURO 1997, p. 22). A discussão sobre gênero tende a buscar as justificativas para 

as desigualdades nos arranjos sociais, nas histórias, nas condições de acesso aos recursos da 
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sociedade, na formas de representação e não nas diferenças biológicas, pois é no campo social 

que se constroem e se reproduzem as relações e é no âmbito das relações sociais que se 

constroem os gêneros. 

Strey (1998) afirma que as diferenças sexuais entre homens e mulheres são vivenciadas 

pela sociedade de forma simbólica, sendo tratadas como gênero. Assim, cada sociedade, cada 

cultura tem uma idealização de como homens e mulheres devem se comportar, quais papéis eles 

tem que executar. Esses sistemas simbólicos, pelos quais são feitas as interpretações de temas 

como gênero, são condição e conseqüência da interação social. Por esse motivo o estudo de 

gênero é muito importante, pois “abre uma brecha no conhecimento sobre a mulher e o homem, 

na qual torna possível uma compreensão renovadora e transformadora de suas diferenças e 

desigualdades” (STREY 1998, p. 184). 

Para Louro (1997) ao se estudar sobre as questões de gênero observa-se que as 

concepções diferem não apenas entre as sociedades ou os momentos históricos, mas no interior 

de uma dada sociedade, ao se considerar os diversos grupos que a constituem. Não se deve, no 

entanto, pensar no conceito de gênero como uma construção de papéis masculinos e femininos. 

Papéis seriam padrões ou regras arbitrárias estabelecida pela sociedade aos seus membros, 

definindo seus comportamentos. Deve-se entender o gênero como constituinte da identidade dos 

sujeitos, percebendo o gênero fazendo parte do sujeito, constituindo-o. Para STOLLER (1993, 

p.28) o termo identidade de gênero “se refere à mescla de masculinidade e feminilidade em um 

indivíduo, significando que tanto a masculinidade como a feminilidade são encontradas em todas 

as pessoas, mas em formas e graus diferentes. O autor acrescenta que  “a identidade de gênero 

encerra um comportamento psicologicamente motivado”. 

 

 

2.3 MOTIVAÇÃO 

 

De acordo com Nuttin (1994) motivação é um dos processos que determina um 

comportamento, além dos estímulos e dos processos de aprendizagem. É um “processo que leva o 

indivíduo para um objetivo concreto” (NUTTIN 1994, p. 430). Ela determina o nível de ativação, 

intensidade, consistência e direção geral do comportamento. Entende-se, então, que motivação é 

um estado em que um indivíduo se encontra. A motivação tem a função de explicar o 



 

 

19

comportamento, através dos fatores que determinam o grau de ativação, excitação e vigilância do 

organismo, sempre querendo saber por que o indivíduo age de uma forma ou outra. O autor 

divide os termos que se refere à motivação em dois grupos, pólo interno e pólo externo. O pólo 

interno diz respeito às necessidades, tensão, impulso, instinto, desejos, vontades, intenção. O pólo 

externo diz respeito ao desafio, aos valores, ao valor afetivo, incentivo, interesse e outros.  

De acordo com Thomas (1983) motivo e motivação são fenômenos que não podem ser 

reconhecidos e medidos diretamente, mas que, baseado nas observações de comportamento e na 

teoria do comportamento, pode-se supor. Ele afirma que motivação são os interesses, desejos, 

instintos, ímpeto e necessidades do indivíduo. A ação de uma pessoa se baseia em múltiplos 

motivos e objetivos. Na maioria das teorias de instinto, diferenciam-se necessidades primárias, as 

inatas, que tem origem na perturbação do equilíbrio homeostático do organismo por uma carência 

fisiológica como a fome e a sede; das necessidades secundárias, que são as necessidades 

psicossociais e todas as necessidades humanas específicas, que derivam no decorrer da 

socialização. Para Heckhausen (1974 apud THOMAS, 1983, p. 64) 

 

[...] o comportamento de pessoas diversas em dadas situações depende em boa parte de 
condições especiais de estímulo destas situações. São as possibilidades vividas dos 
possíveis resultados da ação. Assim como a expectativa das demais conseqüências 
ligadas aos mesmos, que motivam o comportamento adequado à situação.  

 

A escolha das ações a serem realizadas é sempre na direção das ações que promovem 

conseqüências positivas ou o mínimo de negativas. É nesse momento da escolha que se percebe 

as diferenças individuais, que são explicadas pelos motivos, e que aparecem mesmo quando os 

estímulos são idênticos. Não existe um motivo próprio para cada situação concreta, ele depende 

de cada pessoa, das situações básicas individuais. Eles não são inatos, são disposições aprendidas. 

 

Qualquer pessoa pode conseguir qualquer objetivo motivacional e isso não quer dizer 
nada por enquanto. O conhecimento das razões pelas quais ela o faz e como o faz é que 
irá promover a configuração dessa característica especial de comportamento humano. O 
mais amplo entendimento do desencadeamento do Comportamento Motivacional é 
atingido a partir do momento em que se consiga pôr em relevo as principais marcas 
individuais de cada pessoa, marcas essas que determinarão exatamente aquilo que se 
pode denominar de Estilo de Comportamento Motivacional (BERGAMINI 1993, P. 18). 

 

Assim, conclui-se então que, para Thomas (1983), motivos mostram diferenças entre 

peculiaridades individuais, que se formam no decorrer do desenvolvimento. A motivação é 
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dependente de uma situação e uma ocorrência de curto prazo. Os fatores de situação e de motivos 

entram em efeito recíproco e representam apenas uma parte da ocorrência da motivação. 

O processo de motivação inicia-se com o estímulo para a ação através do conteúdo de 

solicitação da situação, ou seja, primeiro acontece o estímulo da situação, do meio. A partir disso 

os motivos de ação da pessoa passam a influenciar na qualidade e intensidade dos valores de 

estímulos, sendo que cada pessoa encontram interesses diferentes em cada situação. “O conteúdo 

de estímulos da situação e a valorização individual dos valores de incitação” (THOMAS 1983, p. 

70) fazem com que a pessoa tenha uma tendência à ação e, com isso, conduzem a uma motivação 

iniciadora e diretora da ação. 

Bergamini (1993) concorda quando cita que a diversidade de interesses percebida entre os 

indivíduos deixa claro que as pessoas não fazem as mesmas coisas pelas mesmas razões. Quando 

ele fala de motivação, afirma que uma regra geral não é suficiente para explicar as verdadeiras 

razões que levam as pessoas a agirem. E é nessa diversidade que se encontram as informações 

necessárias para explicar a motivação. 

 

 

2.3.1 Teorias da Motivação 

 

Mancini (1999) apresenta cinco teorias sobre motivação: hierarquia das necessidades de 

Maslow, teorias dos dois fatores, fatores motivacionais, os sistemas de Likert e a teoria de 

Douglas McGregor. A hierarquia das necessidades é uma teoria geral sobre motivação criada 

pelo psicólogo americano Abraham Maslow, que levou em conta a importância das relações 

sociais. Maslow tentava explicar, através de sua teoria, que o indivíduo age no sentido de manter 

seu equilíbrio, minimizando fatores que interferem nesse equilíbrio. Essa teoria tem como ponto 

fundamental a integridade do indivíduo e focaliza como ponto norteador, os objetivos finais e 

parciais dos indivíduos. Há uma ordenação das necessidades, que se apresentam como 

necessidades básicas ou fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de estima e 

necessidade de auto-realização. A partir do momento que uma é satisfeita, deixam de ser 

motivadores e outras começam a ter importância. 

De acordo com Mancini (1999) o psicólogo americano Freserick Herzberg criou a teoria 

dos dois fatores, que trabalha os temas satisfação e insatisfação, a partir de duas escalas 
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separadas, fatores higiênicos e fatores motivacionais. Os fatores higiênicos dizem respeito às 

necessidades biológicas, no qual o indivíduo tenta evitar a dor e o sofrimento. Estão localizados 

no ambiente, no meio, por isso também chamamos de fatores extrínsecos. Os fatores 

motivacionais estão relacionados às realizações do ser humano, são intrínsecos e estão sob 

controle do indivíduo. 

A teoria dos fatores motivacionais foi criada por David McClelland através de estudos 

que procuravam descobrir os motivos que lavam o homem a uma ação. Esse estudo é feito 

através do processo de pensamento que leva a pessoa a agir, e não pela ação externa. Isso porque, 

segundo Coradi (1986 apud MANCINI, 1999, p. 41) “cada pessoa em sua particular maneira de 

pensar possui um processo interno peculiar que a faz agir, numa dada situação, desta ou daquela 

maneira específica”. A ação é determinada por três categorias de motivos, as necessidades de 

realização, de poder e de afiliação, diferenciadas de indivíduo para indivíduo quanto a 

intensidade. 

 

A necessidade de realização expressa por meio de desejos ou vontade de êxito. [...] A 
necessidade de poder [...] expressa-se através do desejo de ganhar, de conhecer e de 
evitar fraquezas ou humilhações. [...] Com relação à necessidade de afiliação, esta se 
refere às relações emocionais com outras pessoas”. (MANCINI 1999, p. 41-42). 

 

Segundo Mancini (1999) Rensis Likert criou os sistemas de Likert a partir de resultados 

de pesquisas feitas pelo Institute of Social Research, com a intenção de determinar a estrutura 

organizacional, práticas e princípios administrativos. Essa teoria apresenta características de uma 

organização com alto desempenho. O primeiro sistema vem mudar na forma de tomada de 

decisões, sendo contra a centralização das decisões nos níveis hierárquicos mais elevados da 

organização. Os segundo sistema apresenta as mesmas características do primeiro sistema, mas 

dava mais importância quanto às recompensas e punições, aumentando o nível de confiança entre 

as pessoas. O terceiro sistema, com o nível de confiança mais elevado, passa-se a levar em conta 

as relações humanas e as comunicações, possibilitando o desenvolvimento. O quarto sistema 

apresenta itens como liberdade para a ação, melhor comunicação e estreitamento de relações. 

Esse sistema é característico pela maior possibilidade de envolvimento das pessoas. 

De acordo com Mancini (1999) Douglas McGregor apresenta duas teorias, a teoria X e a 

teoria Y. A teoria X sugere que a organização é responsável pelas pessoas, é preciso motivá-las, 

dirigir seus esforços, controlar suas ações e modificar seu comportamento. Já na teoria Y 
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McGregor diz que as necessidades humanas se encontram hierarquizadas. Elas começam a 

aparecer com as necessidades fisiológicas, em seguida necessidade de segurança, necessidades 

sociais, necessidades do ego e necessidade de auto-realização. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Tendo em vista o período para a execução do trabalho e o tema da pesquisa, considerou-

se conveniente e útil o emprego de uma técnica que oportunizasse a compreensão e a relação dos 

fatores motivacionais que influenciam o homem a optar pela prática da dança de salão ou pelo 

jazz e que possibilitasse encontros com os dançarinos. Para tal, utilizou-se a pesquisa de campo 

qualitativa. Segundo Minayo (2003) a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, envolve um universo de significados que corresponde a 

um espaço mais profundo da realidade. Em concordância Chizzotti (2000, p. 78) afirma que 

pesquisadores que utilizam essa técnica se dedicam “à análise dos significados que os indivíduos 

dão às suas ações”, sendo que cada indivíduo se relaciona com o meio social de forma 

diferenciada, formando significados diferentes. 

 

 

3.2 AMOSTRA 

 

A amostra foi composta por oito homens que praticam a dança, quatro que praticam a 

dança de salão e quatro que praticam o jazz. A faixa etária dos sujeitos foi de 20 a 30 anos. 

Quanto à escolarização, foi exigido que eles tivessem no mínimo primeiro grau completo, para 

que os dançarinos tivessem um bom entendimento das questões que lhes foram feitas. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Para a coleta de dados foi utilizado como instrumento uma entrevista semi-estruturada, 

elaborada a partir do conhecimento teórico inicial, conhecimento na área da dança e contato 

anterior com alguns dançarinos. De acordo com Alves-Mazzotti (1998) a entrevista permite tratar 

de temas complexos, explorando-os em profundidade. Na entrevista semi-estruturada o 
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entrevistador além de fazer perguntas específicas, deixa o entrevistado responder, livremente, em 

seus próprios termos. Outro instrumento utilizado para coleta de dados foi o gravador de voz, que 

proporcionou uma melhor apropriação dos dados. 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS 

 

Foram realizadas entrevistas com dançarinos e visitas aos locais de ensaio onde ocorreram 

os primeiros contatos. As visitas aos locais de ensaio forneceram subsídios para a elaboração e 

reformulação das questões utilizadas na estruturação da entrevista. Não foi estipulado 

anteriormente um local específico para a realização das entrevistas. O local dependia da 

disponibilidade dos entrevistados. Cada sujeito da pesquisa foi abordado individualmente e, em 

conjunto com o entrevistador, escolheram o local mais adequado para a realização da entrevista. 

A primeira questão a ser decidida foi a da utilização do gravador de voz, ou seja, só foram 

entrevistados os dançarinos que autorizaram o uso desse instrumento. A segunda etapa foi a 

apresentação da pesquisa e do tema da entrevista. As entrevistas duraram em média trinta 

minutos. Todos os indivíduos foram informados dos objetivos do estudo e assegurados de que os 

dados seriam utilizados somente para fins de pesquisa. Foram informados também de que suas 

identidades seriam mantidas em sigilo. Só participaria da pesquisa os indivíduos que aceitassem e 

assinassem, voluntariamente, o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

3.5 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a obtenção das respostas, a partir das entrevistas gravadas com os dançarinos e 

tendo em vista que o material obtido tinha muitas informações, optou-se pela técnica de análise 

de conteúdos. Essa técnica “procura reduzir o volume amplo de informações contidas em uma 

comunicação a algumas características particulares ou categorias conceituais que permitam 

passar dos elementos descritivos à interpretação ou investigar a compreensão dos atores sociais” 

(CHIZZOTTI 2000, p. 99). Principalmente por esse fato, de redução do volume de informações e 

por permitir a compreensão dos dados, é que essa técnica foi utilizada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada. A amostra contou com 

oito bailarinos, quatro que praticam dança de salão e quatro que praticam jazz. Todos eram do 

sexo masculino, sendo que essa era uma exigência da pesquisa. A faixa etária dos entrevistados 

foi de 20 a 30 anos de idade, cinco tinham de 20 a 25 anos e três entre 26 a 30 anos. Quanto à 

escolaridade dos entrevistados, cinco tinham completado o ensino médio, um estava cursando o 

ensino superior e dois tinham completado o ensino superior. Uma questão abordada na 

categorização dos entrevistados foi o tempo que os mesmos praticam dança. Dos oito 

entrevistados cinco dançam de 1 a 5 anos, três dançam de 5 a 10 anos e um dança por mais de 10 

anos. Todos os itens da categorização dos participantes apresentados acima, estão representados 

na tabela 1. 

Como cita Gadelha (1999) o homem, no período do Renascimento, teve uma participação 

intensa na dança, muitas vezes deixando a mulher em segundo plano. Soares (2002) acrescenta 

que a técnica da dança foi se estruturando sobre as possibilidades corporais masculinas. Mas, 

para Gadelha, hoje é difícil encontrar muitos homens no mundo da dança, pois há uma resistência 

da sociedade em aceitar que o homem pode dançar, o que acaba prejudicando o acesso dos 

mesmos nessa atividade física. Esse estigma sobre o homem que dança surgiu com o advento do 

romantismo e das sapatilhas de ponta. Mas essa mentalidade que a sociedade criou associando a 

dança à feminilidade e esse estigma sobre o homem que dança não condiz com a realidade. 

 

Tabela 1: Categorização dos participantes. 
Categoria N° de participantes 

Praticantes de dança de salão 4 
Estilo de Dança 

Praticantes de jazz 4 
20 a 25 anos 5 

Idade 
26 a 30 anos 3 
Ensino médio completo 5 
Ensino superior incompleto 1 Escolaridade 
Ensino superior completo 2 
1 a 5 anos 5 
6 a 10 anos 3 Tempo de prática de dança 
Mais de 11 anos 1 
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A primeira pergunta abordada na entrevista foi o que motivou os entrevistados a procurar 

e entrar na dança. Dos oito entrevistados, quatro disseram que os fatores que os motivaram a 

entrar na dança foi a influência de amigos, alguns foram procurar sozinhos depois de sofrer a 

influência e outros os próprios amigos os levaram até a academia de dança. Dois procuraram a 

dança por influência da família, pelo fato de os pais ou outro membro da família já praticar algum 

estilo de dança, como mostra o relato do bailarino R.L. quando fala da sua entrada na dança “Eu 

sempre gostei desde pequeno, meus pais sempre fizeram dança gaúcha, só que o ritmo gaúcho 

não me agrada. Daí entrei na dança de salão”. E dois entraram na dança de forma ocasional, 

foram procurar outra modalidade esportiva e se depararam com a dança. 

O que levou esses bailarinos a procurar a dança pode ser explicado através do que Nuttin 

(1994) descreve sobre motivação. Ele diz que motivação é um dos processos que determina um 

comportamento, além dos estímulos e dos processos de aprendizagem. No caso desses bailarinos 

o que lhes motivou a procurar a dança foi sua vontade própria, os estímulos foram a influência 

dos amigos, dos familiares e o fato de se depararem com dança de forma ocasional, observando-a 

como um desafio. O autor ainda descreve que motivação é um processo que faz com que o 

indivíduo se direcione para um objetivo concreto, que no caso dos bailarinos foi a entrada na 

dança. Como o autor cita que motivação é um estado que o indivíduo se encontra, pode-se dizer 

que os bailarinos no momento em que entraram na dança, seja na dança de salão ou no jazz, 

estavam motivados para isso. 

Quanto à escolha do estilo de dança, dos quatro entrevistados da dança de salão, dois 

relataram escolher esse estilo por gostar da dança de salão e não de outros estilos, por gostar da 

postura, do dançar a dois. Um dos entrevistados relatou não conhecer outro estilo de dança, 

permanecendo na dança de salão. E um entrevistado relatou não optar por outro estilo, por serem 

mais adequados para mulheres. Dos entrevistados do jazz, dois relataram fazer essa escolha pelo 

fato de esse estilo possibilitar uma maior liberdade de expressão e de movimentos. Um dos 

entrevistados relatou fazer essa escolha pelo convívio social que o jazz lhe fornece, como as 

amizades adquiridas. E outro relatou ser apenas por gostar desse estilo e ser isso que lhe faz bem. 

Com a explicação que Thomas (1983) fornece sobre motivação fica viável observar as 

diferenças quanto à escolha dos bailarinos pelos estilos dança de salão ou jazz. Se a motivação 

determina o nível de ativação, intensidade, consistência e direção geral do comportamento, foi a 

motivação que fez com que os bailarinos optassem pelo estilo dança de salão ou pelo jazz. E no 
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caso dos entrevistados da dança de salão os fatores que os motivaram a fazer essa escolha foi o 

fato deles gostarem desse estilo e não de outro, de não conhecerem outros estilos e por acharem 

que os outros estilos são mais adequados para mulheres. Como se pode ver no próprio relato dos 

bailarinos quando falam sobre sua escolha.  G.N. comenta “Eu acho bonito, eu acho o tango 

espetacular, a postura, o jeito de dançar e o dançar a dois”, e o bailarino J.S. responde que 

“Comentários por fora dizem que as outras danças são mais coisas de mulher mesmo. Aí a dança 

de salão eu achei mais equilibrado”.  Já os entrevistados do jazz foram motivados pelo fato de o 

jazz possibilitar uma maior liberdade de expressão e de movimentos, por possibilitar um maior 

convívio social e por causar bem-estar. Como é verificado no relato do bailarino N.F., “o jazz é 

um estilo mais livre, permite uma maior liberdade para as pessoas se expressarem”. Thomas 

(1983) explica essas escolhas a partir do momento que comenta que as ações a serem realizadas 

são sempre na direção do que promovem conseqüências positivas ou o mínimo de negativas.  

Mesmo que os estímulos sejam idênticos, cada indivíduo vai fazer uma escolha diferente, a partir 

de seu processo de aprendizagem individual. 

Foi perguntado aos entrevistados o que lhes motivou a permanecer na dança e as respostas 

dos entrevistados da dança de salão foram muito variadas. Dois trouxeram a questão de ser algo 

diferente, sendo para eles um desafio, outro o aumento no ciclo de amizades e a perda da timidez 

e apenas um trouxe a questão do gostar da dança, da postura e do dançar a dois. Quanto aos 

entrevistados do jazz, todos os quatro responderam que permaneceram na dança por gostarem da 

dança, por sentirem prazer em dançar. 

Thomas (1983) comenta que a motivação inicia-se com o estímulo para a ação e, a partir 

disso, cada indivíduo passa a dar valor a esses estímulos, a partir de seus motivos de ação. É a 

valorização individual dos estímulos da situação que fazem com que o indivíduo tenha uma 

motivação e uma tendência à ação. No caso dos entrevistados, eles estavam motivados a procurar 

a dança e a partir do momento em que passaram a dar sentido de valor ao ato de dançar, 

escolheram se era melhor para eles continuar dançando ou parar de dançar. No caso do bailarino 

da dança de salão M.S. o valor que ele começou a dar pela prática da dança pode ser observado 

na resposta dele, “eu era muito tímido, nunca tinha dançado na minha vida, isso foi uma barreira 

para eu quebrar”. O bailarino de jazz W.M. também deixa bem claro em sua resposta o motivo 

que lhe fez permanecer na dança, “porque era muito bom, a liberdade que a dança me da é 

inexplicável”. 
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Com a intenção de desvendar quais os fatores biopsicosociais que os bailarinos encontram 

ao entrar na dança, foi pedido aos entrevistados que relatassem os pontos positivos e os pontos 

negativos que a dança lhes proporcionou. Essa questão possibilitou um número de dados extenso, 

sendo que cada entrevistado podia relatar livremente todos os benefícios e os malefícios que a 

dança lhes ocasionou. Como está representado na tabela 2, das respostas que apareceram seis 

estão relacionadas com a melhora na relação interpessoal, estando incluído neste número de 

respostas o fato da dança ser uma forma de expressão. Apareceu também a questão da dança ser 

uma prática de exercício físico com seis respostas, sendo que estão incluídas respostas 

relacionadas, especificamente, com a dança fornecer um aperfeiçoamento na coordenação 

dinâmica global. Em seguida, cinco das respostas estão relacionadas com a dança fornecer um 

bem-estar para o bailarino, dando uma maior motivação para o dia-a-dia. E por fim, três das 

respostas estão relacionadas com o aumento do ciclo de amizades. 

Foram abordados também, junto aos bailarinos, os pontos negativos encontrados na 

dança, que estão representados na tabela 2. Duas das respostas estão relacionadas com o passar 

por preconceitos. As respostas relacionadas com sofrer lesões, competitividade entre as 

academias e dançarinos, dificuldade econômica e ao tempo que é preciso dedicar para a dança 

apresentaram apenas uma resposta para cada um destes itens. Da mesma forma, apenas um dos 

entrevistados relatou não ter encontrado nenhum ponto negativo na dança. 

As respostas dos entrevistados que levam na direção da prática da dança ocasionar uma 

melhora nas relações interpessoais e um aumento do ciclo de amizades, confirmam o que 

Almeida (2005) entende sobre a dança. Para ele a prática da dança “pode ser vista sob a ótica do 

desenvolvimento da comunicação entre os participantes destes grupos, com prioridades para 

desenvolver as relações interpessoais” (ALMEIDA 2005, p. 133). Ele afirma que a dança é uma 

forma de expressão e comunicação. Dança é uma arte e os gestos e expressões são formas de 

manifestação do movimento humano. O bailarino de jazz C.V. traz de forma bem clara essa 

questão da dança ser uma forma de expressão quando responde que “a dança tem esse caráter de 

lidar com as emoções que afloram. Quando tu trabalhas com a dança tu entra em contato com 

esse mundo, tu não somatiza, tu expressa, exterioriza”. Lara (1998) também entende a dança 

como uma forma de expressão da humanidade, que desde os povos primitivos era utilizada em 

manifestações. Não apenas no período dos povos primitivos, mas em todas as fases da história da 

dança que a autora descreve, a dança sempre está presente como uma forma de expressão.  



 

 

29

Os entrevistados também relataram que a prática da dança é uma forma de exercitar-se 

fisicamente e trazer bem-estar aos bailarinos. Almeida (2005) confirma essa idéia quando cita 

que a dança é uma atividade saudável, proporcionando uma melhora da capacidade física e 

redução dos estados depressivos. Essa questão da dança proporcionar benefícios físicos fica 

visível na fala do bailarino L.F., “de positivo foi a capacidade física, melhora no alongamento, na 

força, no giro, no equilíbrio”. Essa característica da dança faz com que ela se inclua no conceito 

de ciência do esporte, da qual a psicologia é subárea, segundo Rubio (2000). Para ele essa ciência 

do esporte é o estudo das atividades consideradas esportivas, dos movimentos habilidosos, das 

práticas de tempo livre e das atividades não regulamentadas e institucionalizadas.  

 

Tabela 2: Pontos positivos e negativos que a dança proporciona aos bailarinos. 
Fatores Biopsicossociais N° de respostas 

Melhora na relação interpessoal 6 
Prática de exercício físico 6 
Proporciona bem-estar 5 

Pontos Positivos 

Aumento no ciclo de amizades 3 
Preconceitos  2 
Lesões 1 
Competitividade entre as Academias e dançarinos 1 
Dificuldade econômica 1 
Tempo dedicado à dança 1 

Pontos Negativos 

Nenhum 1 
**Itens incluídos no percentual do item apresentado anteriormente a ele. 

 

Uma das questões abordadas nas entrevistas estava relacionada à discriminação que o 

homem sofre ao entrar na dança. Todos os oito entrevistados relataram ter sofrido algum tipo de 

discriminação quanto à sexualidade do homem que dança. Os quatro entrevistados da dança de 

salão afirmaram ter sofrido discriminação apenas no início, por parte dos amigos, que faziam 

piadas. Já os quatro entrevistados do jazz afirmaram também terem sofrido discriminação no 

início e acrescentaram terem que passar por isso até hoje. Mas um entrevistado do jazz relatou 

que, além de sofrer discriminação quanto à sexualidade, sofre quanto à idéia de marginalização 

que a sociedade tem do dançarino profissional. Como relata o bailarino C.V. “Eu senti 

discriminação e sinto até hoje. Mas hoje não ligado à questão sexual, porque quando tu é bem 

resolvido tu consegue abstrair isso. Mas a questão ligada ao econômico, a marginalização do 

artista. Então, bailarino não é visto como trabalhador, ele é visto como alguém que faz algo por 

prazer”. Conclui-se que 100% dos entrevistados sofreram alguma forma de discriminação com 

sua entrada na dança. 
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Para complementar essa questão sobre sexualidade, foi perguntado aos entrevistados se 

eles já tinham se questionado sobre a sexualidade do homem na dança. O que se observou foi que 

os quatro entrevistados da dança de salão falaram pouco sobre o assunto e todos disseram nunca 

ter pensado sobre isso. Já os entrevistados do jazz discutiram livremente e afirmaram já ter 

pensado sobre o assunto. O que mais foi relatado pelos entrevistados do jazz é o caso do homem 

que dança trabalhar com o corpo, tendo menos pudor, de ter mais facilidade de expressar seus 

sentimentos e o fato de grande parte dos homens que dançam serem homossexuais. 

Os relatos dos entrevistados condizem com Federicce (2005) quando cita que o 

preconceito contra os homens que ingressam na dança é cada vez maior. Mas contradizem com a 

autora quando ele comenta que muitos dos meninos que entram na dança são recebidos com 

discriminação pelos pais. Apenas um entrevistado que pratica jazz relatou ser discriminado pelo 

pai. Esse é o caso do bailarino C.V., o qual reata que “a família quer que a gente tenha um 

emprego estável e a dança é um emprego instável hoje em dia no Brasil”. Os outros sete 

entrevistados relataram ter o apoio da família com a entrada na dança. Um exemplo disso é o 

relato do bailarino G.N., o qual relata que “a minha família me apoiou muito, porque iria ser uma 

coisa que iria me ajudar”.  

Gadelha (1999) mostra em seu texto “balé é mulher” o comentário “isso é coisa de 

veado”, que um repórter fez ao ver um bailarino dançar. Esse comentário é um retrato dos relatos 

dos entrevistados com relação às piadas que ouviram dos amigos, a partir da entrada na dança. 

Para complementar, o autor diz que esse comentário é apenas um exemplo da imagem existente 

na sociedade sobre os homens que dançam. Strey (1998) explica como as relações e os papéis 

sociais são criados pela sociedade, ficando possível entender-se essa imagem e, 

consequentemente, essa discriminação com relação ao homem que dança, tendo em vista que 

também é uma criação da sociedade. A autora explica que gênero é a interpretação que a 

sociedade faz das diferenças sexuais, ou seja, gênero diz respeito às diferenças socialmente 

construídas. Dessa interpretação do que significa ser homem e ser mulher, surgem os papéis que 

cada um deve desempenhar. Ela acrescenta ainda que esse processo de socialização acompanha 

os homens e as mulheres em todas as etapas de seu desenvolvimento e que cada cultura faz uma 

interpretação diferente dessas diferenças sexuais. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 

Esta pesquisa objetivou identificar quais os fatores motivacionais que influenciam 

homens a optar pela dança de salão ou pelo jazz, desvendando como os bailarinos iniciaram na 

dança, quais critérios utilizaram para a escolha do estilo de dança, quais os efeitos 

biopsicossociais a dança lhes proporcionou e que tipo de discriminação eles sentiram. Com as 

entrevistas aplicadas aos sujeitos desta pesquisa foi possível chegar-se a resultados que 

alcançassem os objetivos propostos. Os resultados apontam que a maior parte dos bailarinos 

entraram na dança por influência de amigos e família. Na verdade, essa influência não é o fato 

principal que levaria os bailarinos a procurar a dança. No entanto, é uma possibilidade dos 

mesmos terem um primeiro contato com ela, levando em conta que eles passaram a ter contato 

com a dança a partir dessa influência. Quanto à escolha do estilo de dança, tanto os bailarinos da 

dança de salão quanto os do jazz, relataram diversos motivos diferentes. Com isso conclui-se que 

essas escolhas dependeram do valor que cada bailarino deu a prática da dança e que tipo de 

atividade eles procuravam. O que foi perceptível no discurso dos bailarinos durante as entrevistas 

é que a dança de salão é uma prática que permite um contato mais próximo com um par e traz 

uma variedade de ritmos com características diferentes, como a da postura. Já nas entrevistas com 

os bailarinos de jazz, observou-se que eles gostavam mais da liberdade de poder se expressar e de 

um convívio mais amplo com o grupo. Isso pode ser relacionado com o fato de o jazz não ser 

uma dança de pares e, geralmente, ser dançado em grupos. 

Os fatores biopsicossociais que os bailarinos relataram encontrar com a dança foram uma 

melhora na relação interpessoal, uma possibilidade de praticar um exercício físico, um aumento 

do bem-estar e do ciclo de amizades. Foram esses os fatores que fizeram com que os bailarinos 

continuassem a praticar a dança, seja a dança de salão ou o jazz. Foi observado no discurso dos 

bailarinos, que independente do estilo de dança, os benefícios encontrados são os mesmos. 

Quanto à questão referente à discriminação, todos os bailarinos entrevistados relataram ter 

sentido discriminação por parte dos amigos com relação à sexualidade. Isso se explica pelo fato 

da sociedade ter relacionado a dança à feminilidade. Os bailarinos da dança de salão relataram 

sentir discriminação apenas no início e os bailarinos do jazz relataram sentir discriminação no 

início e que sentem até hoje. Isso prova que a discriminação quanto ao homem que dança é bem 
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mais acentuada ao bailarino do jazz. O que chamou a atenção foi o relato de um bailarino do jazz, 

o qual comenta que além do sofrer a discriminação quanto à sexualidade, sofre discriminação 

quanto à visão de marginalização que a sociedade tem do bailarino profissional. Esse tipo de 

discriminação ocorre pelo fato de no Brasil o bailarino não ser considerado como um 

profissional. 

Com os objetivos propostos alcançados, fica viável chegar-se a resposta da questão 

principal da pesquisa, “quais fatores motivacionais influenciam o homem a optar pela dança de 

salão ou jazz?”. A resposta a essa questão foi encontrada quando se perguntou aos bailarinos o 

que a dança trouxe de benefícios e por qual motivo eles continuaram dançando. Conclui-se que 

os fatores motivacionais são a melhora na relação interpessoal, o favorecimento da prática de 

exercícios físicos, o bem-estar alcançado e o aumento do ciclo de amizades. 

Esta pesquisa não apresentou muitas dificuldades. Uma das dificuldades encontradas foi 

quanto à utilização do gravador de voz durante as entrevistas, que deixavam alguns dos 

entrevistados encabulados. Outro ponto dificultoso para a pesquisa foi o tempo fornecido para a 

execução e conclusão da mesma, tendo em vista que a pesquisadora dependia da disponibilidade 

de tempo dos sujeitos da pesquisa. No entanto, mesmo com algumas dificuldades, a entrevista 

pode ser concluída com êxito. Deixo aqui a sugestão de uma nova pesquisa, com as mesmas 

intenções que está, tendo como foco central outros estilos de dança, como o balé clássico e a 

dança gaúcha. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 

Idade: 

Escolaridade: 

Tempo de dança: 

Estilo de dança que pratica: 

 

1. Qual foi o motivo que o levou a entrar na dança? 

 

2. Como foi sua entrada na dança? 

 

3. Você teve influência de alguém ou de algo para entrar na dança? 

 

4. Porque você escolheu esse estilo de dança? (o estilo que pratica) 

 

5. O que o levou a escolher esse estilo? Porque esse estilo? 

 

6. Que outro estilo de dança você gostaria de praticar, se tivesse a possibilidade? 

 

7. Houve em, algum momento, algum motivo que lhe fez pensar em desistir da dança? 

 

8. Aponte-me alguns pontos, positivos e negativos, que a prática da dança lhe proporciona. 

 

9. O que você percebe que mudou na sua vida, seja na relação com os outros ou com você 

mesmo, depois que você começou a dançar? 

 

10. Você sentiu algum tipo de discriminação a partir de sua entrada na dança? 

 

11. Em algum momento você já se questionou sobre essa questão da sexualidade na dança? 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

Em caso de recusa você não será penalizado de forma alguma. 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Titulo do Projeto: Fatores motivacionais que influenciam o homem a optar pela dança. 

Pesquisador Responsável: Mauro José da Rosa  

Telefone para contato: (48) 91059284 

Pesquisador Participante: Ariana Elizabete Silva 

Telefones para contato: (48) 99330214 

 

A referente pesquisa foi elaborada com o intuito de se analisar quais fatores motivacionais 

influenciam o homem a optar pela prática da dança, ou seja, o que leva o homem a fazer dança. 

Para tal, serão realizadas entrevistas com homens que praticam a dança, a serem realizadas no 

período de Março à Maio de 2007. As entrevistas serão semi-estruturadas, ou seja, terá um 

roteiro, mas o entrevistado poderá se expressar livremente sobre o assunto em questão. Para que 

haja um melhor aproveitamento das informações fornecidas pelo entrevistado, será utilizado um 

gravador de voz, sendo que apenas o pesquisador terá acesso a esse material.  

As entrevistas serão realizadas no local escolhido pelo entrevistado, em comum acordo 

com o pesquisador, tendo duração máxima de trinta (30) minutos. O entrevistado não será 

identificado em momento algum da pesquisa, ou seja, o nome do entrevistado será mantido em 

sigilo. O entrevistado tem o direito de retirar seu consentimento em qualquer momento, ou seja, 

pode desistir da pesquisa sem qualquer penalidade. A participação na pesquisa não traz riscos e 

não conta com remuneração. A devolução dos resultados aos participantes será realizada em 

Julho de 2007. 
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APÊNDICE C 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

 

Eu,__________________________________, RG________________, CPF_________________ 

abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente 

informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

 

Local e data:____________________________________________________________________ 

Nome:________________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável:_______________________________________________ 

Telefone para contato:____________________________________________________________ 

 
 


