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Introdução 
 
Neste trabalho proponho uma reflexão acerca dos papéis desempenhados pelos          

gêneros masculino e feminino na dança de salão. A minha pergunta inicial é: o movimento               

que o corpo executa tem gênero? A partir dessa pergunta irei problematizar algumas das              

estruturas da dança de salão e, para isso, precisamos entender o que identifica as danças de                

salão. 

Sobre a dança de salão, é correto afirmar que é uma dança social, ou seja, que vai                 

além da experiência da dança como um espetáculo; além de se dar em par, através da                

condução. A condução é uma das principais características exploradas na dança de salão.             

Tradicionalmente, a condução é uma “proposição de movimentos ou silêncios que o            

Cavalheiro faz para a Dama que a acata e responde de forma personalizada, influenciando as               

conduções seguintes e estabelecendo uma comunicação que se mantém durante toda a dança”             

(ZAMONER, 2013, p. 99). 

Ainda que as palavras cavalheiro e dama indiquem, respectivamente, os papéis de            

conduzir e ser conduzido sem ser obrigatoriamente homem e mulher, não é uma tarefa difícil               

perceber que ser cavalheiro está associado ao homem e ser dama está associado à mulher.               

Além do aspecto linguístico, posso dizer, através da minha experiência na dança, que já ouvi               

diversas vezes de professores(as) a pergunta: “você vai fazer de homem?”, na intenção de              

saber se eu iria conduzir, no momento da dança. E respondo sempre que não mudei de gênero                 

por estar fazendo o papel de condutora .  1

Com estas provocações postas, convido-os para dialogarmos e refletirmos com          

autoras feministas estudadas durante o minicurso de Filosofia e Feminismo em paralelo aos             

estudos de dança de salão. 

 
Uma perspectiva feminista 

 
A dança de salão, em seus aspectos social e tradicional, reproduz na sua estrutura              

1 Condutor(a) e conduzido(a) são uma das propostas para substituir os termos cavalheiro e              
dama. Esta proposta não é minha, são termos que já estão presentes no meio da dança de                 
salão e tem sido usados por pessoas que já se questionam sobre os problemas de manter a                 
tradição.  



 

básica vários problemas sociais e um deles é o machismo. Míriam Strack, umas das autoras               

com que iremos dialogar, em sua dissertação de mestrado denominada DANÇA DE SALÃO:             

Cartografia de uma abordagem feminista, relata várias situações machistas dentro da dança            

de salão; problematiza a condução como um meio de reprodução dessa violência e aponta as               

soluções (ou alternativas) que encontrou ao pesquisar sobre o assunto.  

O que a dança de salão insiste em manter, por vezes na desculpa de ser uma tradição,                 

é mais um meio de domínio masculino ou de uma reprodução dele, como anteriormente foi               

dito acerca dos termos usados para designar os papéis. Por isso, apresento aqui alguns              

paralelos com os estudos feministas que, sem se referir especificamente à dança, pode nos              

apontar mais caminhos e trazer à tona mais questionamentos acerca do tema.  

A partir das narrativas machistas construídas no meio da dança de salão, surgem             

muitas outras formas de reproduzir essa violência. É muito comum ouvir de mulheres que              

dançam como conduzidas, que ela não tem que aprender o passo, que só tem que aprender a                 

ser levada pelo homem que vai conduzi-la; há também quem acredite que o lugar de ser                

conduzido não exige pensamento. Estes são alguns exemplos de reprodução do machismo na             

estrutura da dança de salão, realizada às vezes pelas próprias mulheres, que perpetuam um              

comportamento decorrente do fato de não nos ter sido ensinado o “questionar”.  

 
Dessa forma, incentivar que dentro das danças de salão se dê continuidade            
às ideias de damas/Dama e cavalheiros/Cavalheiro é perpetuar        
comportamentos machistas sutis. Continuar achando que as mulheres dentro         
das danças de salão precisam ser dependentes dos homens e não podem /             
não conseguem / não são capazes de propor passos, é manter um            
cavalheirismo que é prejudicial às mulheres. (STRACK, 2017, p. 56) 

 
O lugar que os homens têm se colocado, historicamente, na sua vida social,             

confunde-se com o lugar dos homens na dança a dois, o lugar de dominação. Isso se dá                 

porque foram eles quem escreveram a sua história. E escreveram, ainda, a história das              

mulheres, o que faz com que as vejamos sempre como relativas ao homem, nunca num lugar                

de sujeito. “O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro” (BEAUVOIR, 1949, p. 15).                 

Também na dança de salão, é ensinado este lugar ao homem: ele tem que aprender o seu                 

movimento e a conduzir o corpo da mulher. A dança de salão tem nos ensinado a ser                 

masculino e feminino, homem e mulher, a partir de uma perspectiva machista, que reforça o               

binarismo e a heterossexualidade presentes na sociedade. 

Deste modo, o feminismo tem influenciado as questões acerca da dança de salão e              



 

muitas mulheres já não se identificam com o papel da dama que a elas fora imposto. Elas                 

querem aprender a conduzir, aprender a dizer pro corpo do outro o seu movimento, ter voz.                

Há, por exemplo, estudos de alternância de condução, dissolução total da condução            

(STRACK, 2017), os charmes executados por elas não são tudo que elas podem dizer. Vejo               2

que as mulheres têm se apropriado do próprio corpo para pensar as questões em relação à                

dominação masculina. “Desde o início do movimento de mulheres, as ativistas e teóricas             

feministas viram o conceito de ‘corpo’ como uma chave para compreender as raízes do              

domínio masculino e da construção da identidade social feminina” (FEDERICI, 2017, p. 21).             

À partir desse movimento de pensamento, percebo que podemos acrescentar à história e à              

dança de salão uma nova perspectiva dos diversos gêneros. O corpo, que é fortemente ligado               

à mulher, não é um lugar de ausência de pensamento, pelo contrário, é um lugar de reflexão. 

Discutimos até aqui diversas formas em que a dança de salão reafirma os papéis de               

gênero dentro da sua dinâmica e conseguimos perceber que é de uma forma prejudicial. A               

condução não é, necessariamente, algo prejudicial ou com certeza uma dominação, mas este             

sistema deve ser uma possibilidade dentre outras. Outro ponto importante é dar visibilidade a              

outros gêneros nesta discussão, pois eles existem. Butler apresenta a ideia de gênero como              

uma performatividade, ou seja, como algo que fazemos, não como algo que somos ou que               

nos é determinado. “Consequentemente, o gênero mostra ser performativo no interior do            

discurso herdado da metafísica da substância - isto é, constituinte da identidade que             

supostamente é” (BUTLER, 1990, p. 48). Com isto, respondo à questão que me propus, o               

movimento não depende do gênero da pessoa, o movimento corporal não é feito pelo gênero,               

é, antes, um feito do corpo. Sendo assim, questiono-me se a ausência de gêneros              

diversificados no meio da dança de salão é algo que vem dessa mentalidade binária e temo                

dizer que sim.  

 
Considerações finais 

 
Vimos diferentes formas em que a dança de salão reforça ideias e práticas             

problemáticas: a estrutura da dança; como ela é tradicionalmente ensinada e o espaço pouco              

democrático. É preciso refletir sobre estas ideias e práticas. É preciso que a tradição seja               

questionada, não para esquecermos a história da dança de salão, mas para construirmos um              

2 Charme é um tipo de movimento que é puramente estético, tem o objetivo de enfeitar.  



 

ambiente saudável e prazeroso hoje.  

Acredito que a dança de salão sendo abordada por uma concepção feminista pode se              

tornar uma ferramenta de transformação social. Tendo em vista que é uma dança de prática               

social e que a partir dos meios sociais apreendemos a sociedade, tal dança poderia contribuir               

para uma desconstrução do machismo.  

O que deve, então, mudar na dança de salão para que ela cumpra esta função social?                

A forma como ela é ensinada deve incluir mais possibilidades, desde a sua estrutura até as                

formas de existência que são presumidas. Ou seja, a dança de salão não precisa se fechar ao                 

universo da condução, com códigos rígidos e generificados, porque dispomos de outras            

possibilidades. Não apenas o homem e a mulher que dançam ou podem dançar, já que há                

outras formas de dizer gênero. Assim, a dança deveria desvincular movimento e gênero,             

abrindo espaço para que pessoas de outros gêneros sejam integradas ao meio da dança de               

salão, e também possibilitar que mulheres tenham voz e se apropriem do próprio corpo. 

Para que seja possível desconstruir tais questões, seria preciso que os profissionais da             

dança de salão promovessem este espaço democrático, reavaliando e reformulando os seus            

métodos de ensino; o que equivaleria a visualizar uma outra sociedade possível e a              

compreender a função social da dança. Sei que não é algo simples a ser feito, mas também sei                  

que não é um problema que será colocado agora, porque estas questões estão presentes há               

tempos na dança de salão (e na sociedade) e a inovação estará nas formas que criaremos para                 

lidar com elas. Certamente muitos conflitos estarão presentes nesse processo de           

desconstrução, mas isso é algo positivo, porque é nesse esforço resolvê-los, que poderemos             

afirmar e experimentar a dança de salão como uma ferramenta de transformação social. 
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