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RESUMO 
Título: 

Relações de Gênero: uma investigação sobre o atual papel das damas nos bailes de 

dança de salão 

 

Autoria: 

Helena Anastácia Garritano de Oliveira 

 

Orientador(a): 

Maria Inês Galvão Souza 

 

 

 

 Esta pesquisa se propõe a investigar o papel da mulher hoje na dança de salão, 

destacando os fatos e acontecimentos que colaboraram para as mudanças na história 

social, principalmente na história feminina, nos salões de dança carioca: as relações 

entre homens e mulheres; entre damas e cavalheiros. As transformações ocorridas a 

partir da década de 1960, destacando-se o avanço da liberação sexual e a criação da 

pílula anticoncepcional, iniciam um processo de ampliação da autonomia das mulheres 

possibilitando que elas exerçam seu direito de estabelecer escolhas como: construir 

uma carreira profissional, não ter filhos ou escolher um cavalheiro num baile onde ela 

está desacompanhada. Sendo a dança de salão entendida como uma dança social, 

colocamos também em questão, até que ponto os costumes, valores, desejos e códigos 

estabelecidos no salão, incluindo as complexas relações de papéis e de gerações 

estabelecidas entre damas e cavalheiros, podem influenciar nas mudanças sócio-

culturais da história da nossa cidade.                                                                                 

 

 

 

Palavras-chave: 

Dança de salão Damas Mudanças 
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Introdução: 

 

 É no Renascimento nos séculos XV e XVI que a dança em meio as grandes 

transformações da época passa a se configurar como dança social, fundamental nas festas da 

nobreza e ensinada no ambiente familiar. Nas camadas menos privilegiadas da sociedade 

eram desenvolvidas as danças populares. A dança passa a ser não só uma prática de lazer para 

estes grupos da sociedade, mas para a nobreza ainda é elemento de afirmação do poder. 

 No século XIX, com a chegada da família real ao Brasil, o Rio de Janeiro, começa a 

sofrer significativas mudanças, se tornando uma cidade mais moderna, sofisticada, com uma 

vida mais cosmopolita e civilizada. A cidade cresce, são construídas praças, bondes, clubes e 

ruas. Novos hábitos na vida social da cidade são introduzidos. Percebe-se um aumento das 

atividades de lazer do carioca. Assim também foram introduzidas as danças sociais, que aqui 

no Brasil, se misturaram com outros ritmos, principalmente os africanos, multiplicando-se os 

saraus, festas e bailes.  

 Era um momento de grandes modificações nos costumes e hábitos do carioca. O 

curioso, é que a mulher tão restrita à vida privada, dona-de-casa e mãe zelosa, podendo 

freqüentar poucos espaços públicos, como a igreja (assim como a casa era considerado um 

lugar sagrado), passa a ser ‘dama’ ao se introduzir na sociedade, através da dança de salão. 

Segundo Diniz, “é a fase em que os saraus e bailes se multiplicam. E a mulher, agora dama, 

faz a sua aparição”. (1999, p.43) 

 Ela, gradativamente, começa a aparecer em público e sua presença pode ser notada 

sutilmente pela elegância das roupas ou dos gestos delicados, aprendidos com mestres 

franceses. As artes eram lecionadas com o objetivo de ensinar também a boa educação e boas 

maneiras para as jovens. A dança se introduz na vida delas, então, na educação, já que passa a 

ser criada como uma dama, exercitando seu papel nos salões. São ensinados não só os modos, 

costumes e comportamentos como a prática da dança:  
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Vós adivinhais desde que ella (a jovem) transpõe os humbrares do salão, no braço 

de seu pai ou de velho amigo, ao qual está confiada: seu porte é modesto, colora-lhe 

as faces um leve rosado e seu candido e sereno passeia receioso sobre as pessoas 

reunidas em derredor. Devem-na apresentar aos donos da casa, depois 

alternativamente aos amigos que, sem dúvida, se alegrarão por conta-al entre si 

(SOARES, 1886, s/p.) 

 

 

A dança de salão, aliás, se caracteriza e se desenvolve de acordo com o papel que o 

homem e a mulher desempenham na sociedade, demonstrando cada um deles. Assim, o 

homem com o papel definido de líder, escolhia a dama que conduziria pelo salão de forma a 

cortejá-la e esta por sua vez deveria aceitar a sua dança sendo gentil. 

  A mulher passa a freqüentar os bailes, igrejas, saraus, grêmios e clubes, além dos 

teatros, mas sempre acompanhada de uma figura masculina. Ainda segundo Diniz, “É de 

supor que essa ampliação do espaço social da mulher tenha provocado transformações no 

nível do seu comportamento”. (1999, p.42). 

 Desta forma, nota-se, já nesse momento, que a dança de salão é uma dança social. Há 

um diálogo entre esta e a história da sociedade, colocando em voga discussões sobre 

costumes, valores e regras, destacando-se as relações de gênero. 

 No início do século XX, a mulher, após longos anos de uma história de submissão e 

silêncio, inicia sua luta por direitos iguais aos do homem, reivindicando o sufrágio feminino. 

Suas conquistas e acontecimentos importantes contribuíram para que ocorressem mudanças 

nos papéis femininos e masculinos. Podemos citar algumas transformações como: o direito ao 

voto feminino; a introdução das mulheres no mundo do trabalho; a ‘libertação sexual’ e a 

criação da pílula anticoncepcional. Essas mudanças começam a proporcionar uma autonomia 

para a mulher em relação ao seu corpo, ao seu desejo em relação à gravidez e à construção de 

uma carreira de trabalho. 

  A partir destes e outros acontecimentos a mulher passa a poder assumir não só os 

papéis antes já propostos a ela; o de mãe, dona-de-casa e esposa, como ao mesmo tempo 

novas funções, a de trabalhar ‘fora’ de casa, ter uma carreira profissional e ser independente 
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financeiramente. A mulher assim conquista o espaço público, as ruas, um direito desejado por 

ela. 

 As mulheres transformam também seu espaço nos salões de dança, as regras, hábitos e 

códigos da dança não estão ilesos no contexto destas mudanças, modificando inclusive os 

papéis de damas e cavalheiros. 

 Tendo em vista as novas configurações das funções de homens e mulheres na 

sociedade e conseqüentemente de damas e cavalheiros nos salões, este trabalho tem por 

objetivo, investigar o atual papel da mulher na dança de salão. 

Esta pesquisa surgiu a partir dos estudos realizados nos anos de 2004 a 2006 na Cia de 

Dança Contemporânea Helenita Sá Earp, no projeto “Me divirto dançando” – Uma 

etnografia dos espaços populares de dança da cidade do Rio de Janeiro, que contou com a 

participação de seis bolsistas de Iniciação Artística e Cultural, sob a coordenação da 

professora Maria Inês Galvão Souza. Nossa proposta era realizar uma pesquisa etnográfica 

nos espaços de dança cariocas, buscando desvendar os códigos, símbolos e lógicas de 

organização destes espaços e os sentidos e significados desta prática para os seus atores 

sociais e freqüentadores. As discussões que se desenvolveram no âmbito das atividades do 

Grupo de Pesquisa ANIMA: Lazer, Animação Cultural e Estudos Culturais foram vitais para 

o desenvolvimento de inúmeras reflexões sobre essa prática de lazer tão apreciada na cidade 

do Rio de Janeiro. 

 Durante a pesquisa, os depoimentos das mulheres nos chamaram muita atenção, 

devido ao fato de haver mais damas freqüentando alguns destes espaços, do que cavalheiros e 

identificarmos complexas relações destas mulheres com a família, a casa, e a dança, levando 

nosso olhar para as questões femininas. A partir das observações de campo, decidimos 

aprofundar nossa análise obre as questões de gênero estabelecidas nestes espaços. 
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  Nesse sentido, pretendemos identificar que mudanças ocorreram para que estas 

transformações significativas do papel feminino modificassem as relações entre damas e 

cavalheiros nos salões cariocas. Como é a dança de salão hoje? O que modificou? Como é a 

relação de homens e mulheres no salão? O que eles esperam delas? E o que elas esperam 

deles? 

 Para isso, estabelecemos como enfoque as transformações ocorridas na história social, 

a partir da criação da pílula anticoncepcional, que contribuiu para a independência feminina. 

Buscamos analisar como estas mudanças dialogaram com as relações de gênero nos espaços 

de dança de salão, realizando uma pesquisa de base etnográfica nos três espaços 

anteriormente estudados: Grêmio Recreativo Vera Cruz, Estudantina Musical e o Baile de 

Ficha da Academia Jimmy de Oliveira
1
. Acrescentamos, no decorrer das investigações, a 

Academia Sindicato da Dança
2
. Nesses locais foram realizadas entrevistas semi-abertas com 

damas e cavalheiros de diferentes faixas etárias de maneira a analisar os seus discursos e 

assim identificar as modificações ocorridas no campo da dança de salão. 

 A proposta do trabalho é discutir a dança de salão hoje a partir das transformações 

sociais que modificaram as relações de gênero, tentando desvendar quais foram estas 

transformações e como elas se deram, tanto na dança quanto na sociedade. 

Com isso, no primeiro capítulo abordaremos o papel da mulher no início do século XX 

e como se encontrava a dança de salão na sociedade carioca, apontando alguns fatos da 

história feminina que marcaram este início de século. 

                                                 
1
  O Grêmio Recreativo Vera Cruz é um espaço localizado na Zona Norte e seu baile se caracteriza por 

ser tradicional, ou seja, é realizado há muitos anos, como a maioria dos bailes nos espaços da Zona Norte do Rio. 

A Gafieira Estudantina Musical, localizada no Centro é um dos mias famosos e antigos espaços de dança de 

salão da cidade onde freqüentam os mais variados perfis de pessoas. O Baile de Ficha da Academia Jimmy de 

Oliveira, localizado na Zona Sul, é um baile que se compra uma ficha que dá direito a uma dança com um 

parceiro (a) selecionado (a).  
2
  Academia localizada no bairro da Tijuca, que tem como proprietário o professor e presidente da 

Associação Nacional de Danças de Salão (ANDANÇAS), Luís Florião. 



 14 

No segundo capítulo destacaremos significativos e importantes acontecimentos da 

década de 1960 que desencadearam uma série de transformações não só na vida das mulheres 

como também na estrutura social. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, analisaremos as conseqüências no tempo 

presente destas profundas mudanças ocorridas na década de 1960, como se apresenta a 

sociedade hoje em relação aos papéis construídos para homens e mulheres e, principalmente, 

as relações estabelecidas entre damas e cavalheiros nos espaços de dança selecionados. 

A pesquisa aponta questões fundamentais para se pensar a presença de homens e 

mulheres na dança hoje a partir de um contexto mais globalizado. No universo acadêmico é 

essencial que se intensifiquem as pesquisas no diálogo com outros campos do saber. Nesse 

sentido podemos dizer que um olhar mais antropológico a partir de uma análise do cotidiano 

de um grupo pode desencadear um novo olhar para o fazer/pensar a arte da dança. 

 É, portanto, fundamental para o campo acadêmico e artístico apontar transformações 

sócio-culturais e discuti-las para que possamos compreender melhor as questões de gênero 

que envolve as relações entre homens e mulheres nos palcos das artes cênicas bem como nos 

palcos da vida. 
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Capítulo 1 

As mulheres no início do século XX 

 

 

Nunca vi fazer tanta exigência 

Nem fazer o que você quer 

Você só pensa em luxo e riqueza 

Tudo que você vê você quer 

 

Ai meu Deus que saudades da Amélia 

Aquilo sim é que era mulher 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade
3
 

 

 Ataulfo Alves e Mário Lago 

 

 

Na música ‘Ai que saudades da Amélia’ os autores comparam duas mulheres: no 

primeiro trecho, a mulher atual que, segundo eles, é egoísta e exigente. No segundo trecho, a 

mulher que eles intitulam como Amélia, é um exemplo de virtudes, resignação, é uma boa 

esposa, dedicada e sem vaidade.  

A música feita em 1941 demonstra, através da Amélia, a idealização de uma mulher 

perfeita, pelos padrões da época, ao mesmo tempo em que já aponta, através do exemplo da 

mulher atual, as mudanças de comportamentos femininos, gerando as ‘novas’ mulheres que 

surgiriam na atualidade. 

Até o século XX, as funções da mulher eram claras: cuidar do lar, do marido e da 

educação e criação dos filhos, se restringindo ao espaço da casa. Porém, o mesmo século já 

inicia com evidências de que este seria um século de mudanças para as mulheres. 

 Em 1903, foi criada a Associação Política e Social das Mulheres na Inglaterra, em 

resposta à insensibilidade dos políticos às reivindicações de inscrever na plataforma dos 

partidos políticos o direito de voto feminino. Nesse momento histórico, uma família de 

                                                 
3
 Música: “Ai que saudades da Amélia”, de 1941. Vide letra completa nos anexos. Letra retirada do site 

http://letras.terra.com.br/roberto-carlos/87939/ acessado em 04 de dezembro de 2008 
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mulheres: Emmeline Pankhurst, a mãe e suas duas filhas Christabel e Sylvia criaram um 

movimento independente de defesa a esse direito mínimo de cidadania. 

Elas promoveram ações violentas para chamar atenção em relação a sua causa: 

invadiram seções eleitorais, quebraram urnas e depredaram vitrines. Mais de cem mulheres 

foram para cadeia, devido aos confrontos. 

As pessoas se espantavam, já que as sufragistas eram bem educadas, nascidas nas 

melhores tradições inglesas de cortesia e de discrição. 

E enfim, só em 1918 logo após a 1ª Guerra Mundial e após anos de luta o parlamento 

britânico deu o direito ao voto às mulheres de mais de 30 anos que fossem chefes de família 

ou esposas de chefes de família e as que possuíam diploma universitário. 

A mesma luta foi travada em outros países. Nos Estados Unidos, o direito ao voto foi 

dado às mulheres em 1920 e no Brasil, em 1932. 

O início do século também é marcado pelas novidades e modificações nos hábitos e 

costumes do carioca. O Rio de Janeiro começa a ganhar ares de modernidade. Começa a 

circular na cidade, o primeiro bonde elétrico, assim conhecido popularmente por causa do 

nome da empresa, Bond & Share, pintado nas laterais do carro.  

A eletricidade também passa a ser usada em algumas ruas da cidade, como na Avenida 

Central, construída a mando do prefeito Francisco Pereira Passos que era engenheiro e decidiu 

construir esta grande e larga avenida para ligar o porto da cidade ao obelisco construído à 

beira-mar. Ordenando em paralelas transversais as ruelas e becos que se estendiam até a zona 

portuária da cidade. Além disso, foi prometido à cidade a construção de um Teatro Municipal, 

que foi inaugurado em 1909. A obra, entretanto, promoveu verdadeiras batalhas campais entre 

a população e as autoridades sanitárias, já que para que esta obra acontecesse, o prefeito 

retirou a população que morava no local. Esse fato foi chamado na época de ‘Bota-Baixo’. 
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A cidade aos poucos cresce e se urbaniza, e assim, se intensifica a vida comercial. O 

bonde reanima a vida pública da sociedade, ao proporcionar passeios, fazendo com que as 

pessoas fossem a outros lugares da cidade que ainda eram desconhecidos. Assim, houve um 

crescimento da freqüência aos teatros e às diversões noturnas.  

A mulher de família começa a transitar também pelos espaços de lazer da cidade: 

teatros, parques, confeitarias, clubes (em geral grêmios), onde se promoviam os bailes de 

dança de salão. Porém, elas estavam sempre acompanhadas. 

O carioca tinha como lazer as festas religiosas e os festejos cívicos. Para os senhores e 

a gente senhorial havia o teatro lírico, bailes, saraus e partidas, as cavalhadas, touradas e 

regatas, apresentação de animais exóticos: elefantes, baleias etc. Para as famílias, dominó, 

voltarete, cartas e gamão. Mas a principal forma de lazer de todos os habitantes da cidade era 

a dança e a música. A música assume maior importância por seu alcance e extensão, como 

aponta Diniz, “Valsa nos salões das gentes senhoriais, polca nas salas familiares, lundu nas 

rodas de dança da gente escrava” (1999, p.30). 

A dança era mais do que uma prática de lazer, era tida como sinônimo de boa 

educação e recomendado como atividade física.  

Assim: 

A dança, pois longe de ser um divertimento frívolo e banal. Seus Movimentos variados e 

simétricos acabam por dar ao corpo graça, agilidade e uma vivacidade, que não está isenta 

de encantos. Nas cidades, onde as moças são em geral, franzinas, não poderíamos 

recommendar ás mães senão o emprego da dança como palliativo da anemia e da chlorose. 

O effeito é mesmo mais seguro do que os melhores tratamentos (SOARES, 1886, s/p). 

 

 

Os colégios começaram a ensinar a dança e a música. A mulher era educada para ser 

dama e o homem para ser cavalheiro. Então, não era só ensinado a ambos os passos da dança 

em si, mas também a maneira de se portar, os modos e a forma de se relacionar, que antes 

mesmo de serem reforçados no colégio, eram antes de tudo ensinados dentro de casa, pelas 

mães principalmente.  
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Era a mulher que passaria toda a tradição, as regras e etiquetas sociais. Ela era 

responsável pela educação dos filhos de modo a perpetuar a ‘boa educação e bons costumes’. 

Segundo Diniz, para a sociedade patriarcal a mulher era: “pedra angular da família, 

depositária de tradição e responsável pela estabilidade social” (1999, p.102).  

Então aos cavalheiros eram ensinadas a correção de sua postura, a simplicidade de 

seus gestos e a se mostrar delicado e afetuoso para com a dama, mas sem pretensões. Os 

homens aprendiam ainda a liderar e comandar, demonstrando segurança e firmeza. 

As damas deveriam sentar de pernas fechadas, falar baixo e se movimentar de forma 

discreta. Elas deveriam ser modestas e decentes, e agir sem extravagâncias e exageros. Além 

disso, era função também das mães ensinar as suas filhas a cozinhar, lavar, passar, cuidar da 

casa e dos filhos para que futuramente, elas se tornassem boas donas-de-casa, esposas e mães. 

A dança de salão servia também como ‘treino’ para a vida, demarcando claramente as 

funções e deveres de homens e mulheres socialmente. 

Os salões da época se apresentavam cheios de regras e formalidades mais rigorosas do 

que hoje, entretanto, algumas regras se mantêm até hoje. Algumas dessas regras e 

formalidades podem ser encontradas no livro Modern quadrille call book and dancing máster, 

(WIRTH, 1902, s/p.): 

 

 É obrigatório que o cavalheiro traga sua dama consigo quando ocupar um lugar na 

quadrilha. 

 Enquanto dançar esforçar-se em manter um semblante alegre. 

 Sempre estar na dança com o traje completo. 

 Dançando no meio do salão fica-se exposto a maus comentários. 

 Quando passar através de uma quadrilha, deve se manter o braço estendido ao longo do 

corpo, suavemente, evitando qualquer exibição de agilidade ou conhecimento dos 

passos. 

 Ao subir uma escada com uma dama, deve-se ir ao seu lado, ou antes, dela. Isso é 

obrigatório para o cavalheiro proteger a dama e evitar que ela caia 

 Conversar alto, profanar, bater os pés, escrever em paredes, fumar, sentar no chão, são 

ações de evidente vulgaridade. 

 O vestiário das damas é um lugar sagrado que não deve ser espionado por cavalheiros. 

Se isso acontecer será considerado como ultraje imperdoável. 
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As regras de dança equivalem às regras de conduta e boa educação. Mas ao 

compararmos estas regras com as atuais, identificamos que algumas caíram em desuso ou 

sofreram modificações. Hoje, por exemplo, tanto damas quanto cavalheiros não tem a 

obrigação de estarem formalmente vestidos. Observamos nos salões diferentes tipos de 

pessoas, com variadas vestimentas e as mulheres tem maior autonomia e são independentes, 

já não precisam ser acompanhadas por um homem ao subir a escada ou chegar no baile. 

As principais danças realizadas entre o fim do século XIX e início do século XX eram:  

1. A quadrilha, que se caracterizava pela formação de linhas paralelas que se 

afastavam e se aproximavam, onde se fazia a exposição dos dotes 

casamenteiros das moças e rapazes solteiros;  

2. A contradança, com estilo menos refinado do que as quadrilhas; 

3. A valsa, que foi a primeira dança de pares enlaçados (já que as outras eram 

dançadas em grupo, havendo trocas de pares e desenhos coreográficos no 

espaço), que consistia unicamente em girar no sentido anti-horário (regra que 

permanece até então nos salões). 

4. A polca originária do leste europeu, sendo inicialmente uma dança de 

camponeses, mas que logo virou moda em Paris, por sua volúpia agradava 

principalmente os jovens, que viam ali uma oportunidade de burlar algumas 

regras de etiqueta. 

A valsa, primeira dança enlaçada de par, introduz uma acentuada aproximação do casal, 

ao permitir que o homem enlace suavemente a cintura da mulher, segurando-a pela mão, 

enquanto a mulher apóia a sua mão no ombro direito dele. A mulher passa a dedicar ao seu 

par exclusividade.  
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Inicialmente esta maneira de dançar era tida como indecente, devido à proximidade do 

casal, aos poucos, com o passar do tempo e as mudanças comportamentais, a proximidade se 

torna um elemento fundamental para uma boa dança.  

Por fim, uma dança popular tipicamente brasileira: o maxixe. Essa dança aparece 

como resultado da mistura de vários ritmos (lundu, tango, polca) e caracterizou-se como uma 

dança tipicamente urbana. O casal dança frente a frente, como na valsa e na polca, mas com a 

maior parte do corpo (tórax, quadril e entrecoxas), em contato. Esse casal realiza movimentos 

espiralados, num sobe e desce constante, com requebros de quadril, voltas e pequenas 

inclinações, apoiando-se um no corpo do outro (SILVA, 2000, s/p.). 

Este ritmo colaborou para destacar uma grande personalidade feminina da época, a 

compositora Chiquinha Gonzaga. 

 

Ilustração 1- Foto de Chiquinha Gonzaga
4
 

 

 

Filha de mãe solteira e pobre, e de um militar de família rica, que a registra e assume 

sua paternidade contra a vontade de sua família, Chiquinha Gonzaga, nasceu em 17 de 

outubro de 1847, no Rio de Janeiro (DINIZ, 1984). 

                                                 
4
 Foto retirada do site http://acqua.files.wordpress.com/2008/02/chiquinha.gif acessado em 04 de março de 2009. 

 

http://acqua.files.wordpress.com/2008/02/chiquinha.gif
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A partir de sua experiência como compositora e música, ela passa a questionar a 

liberdade limitada da mulher e se recusa a viver sob as normas e regras do patriarcado. Sendo 

mandada pelo seu marido, prefere se sustentar sozinha através da música, morar num lugar 

humilde e viver no desconforto do que ser submissa a todo esse processo de castração 

feminina. Por esses motivos, Chiquinha se desquitou, começou a levar uma vida boêmia, se 

tornando mal vista e mal falada pela sociedade conservadora. Ao mesmo tempo, sua figura se 

popularizou devido ao fervor da música, principalmente da polca e do chorinho, pois 

Chiquinha Gonzaga foi compositora pioneira e ‘pianeira’ destes gêneros. Apesar de uma vida 

de muito sofrimento, ela foi vitoriosa, pois conquistou respeito e espaço profissionalmente. 

Entretanto, ao romper com as normas sociais, sua família cortou os laços com ela, pois 

Chiquinha rompeu com tradições ainda muito fortes mesmo numa cidade brasileira que já 

estava se modernizando. 

Suas músicas se tornaram muito populares, conquistando maior público e ao estrear 

como maestrina causou muito embaraço, pois esta atividade era exclusividade dos homens. 

Compôs uma opereta chamada ‘A Corte na Roça’, que tinha como dança final, um 

maxixe, que tentou ser censurado pela polícia, mas foi realizado e posteriormente acusado de 

ter sido executado de maneira indecente e repugnante (DINIZ, 1984).  

A entrada do maxixe em cena marca uma característica do teatro popular nas últimas 

décadas do século, marcando a nacionalização deste gênero de espetáculo. Chiquinha foi a 

maior maxixeira de seu tempo e conquistou um verdadeiro título honorífico como maestrina, 

conferindo-lhe seriedade e respeito. Chiquinha Gonzaga introduziu pioneiramente a música 

popular nos salões da elite. 
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 Nesse mesmo período nos salões americanos, o foxtrote
5
 e one-step

6
 se tornavam 

moda, para mais tarde se popularizarem também na Europa. (REVISTA O GLOBO 2000, 

1999) 

Na década seguinte, em 1923, uma dança tradicional dos negros americanos, chamada 

charleston, adaptada e apresentada ao grande público pelo musical da Brodway “Runnin’ 

Wild”, também virou febre nos EUA e depois na Europa. A dança escandalizou os 

conservadores que viram nela mais um sinal da mudança de costumes. Tornou-se a 

coreografia preferida da era do jazz. (REVISTA O GLOBO 2000, 1999) 

Em 1917, três dos maiores gêneros musicais do Novo Mundo surgiram: a 1ª gravação 

de jazz, nos EUA; de tango na Argentina por Carlos Gardel; e do samba no Brasil.  

Nos EUA, a Original Dixieland Jazz Band, composta por músicos brancos gravou em 

Nova Iorque um gênero que, em Nova Orleans, era considerado música de negro. “Indiana” e 

“The Darktown strutter`s Ball”, foram os dois primeiros temas. “Mi noche”, tango gravado 

por Carlos Gardel, o lançou, colaborando para popularizar o ritmo e a dança. No Brasil, 

Donga, um dos compositores de samba, realizou a primeira gravação do gênero: ‘Pelo 

Telefone’. ((REVISTA O GLOBO 2000, 1999) 

  O samba é um ritmo e uma dança de origem africana, surgida no Brasil. Teve como 

influência, outros ritmos, como o maxixe e o lundu, se desenvolvendo e se consolidando no 

Rio de Janeiro, entre o fim do século XIX e início do século XX.  

 Entretanto, por se tratar de um ritmo de origem negra, era discriminado e perseguido 

pela polícia, era mal visto, sendo associado à confusão e bagunça. Os compositores e 

apreciadores deste gênero o cultivavam de forma clandestina.  

                                                 
5
 Dança criada pelo comediante e dançarino Harry Fox, introduzida no espetáculo Ziegfeld Follies e os casais do 

salão da época dançava ao som do ragtime. 
6
 Versão mais rápida do foxtrote, que fez também um enorme sucesso e foi criada por um casal de atores 

americanos desempregados, Irene e Vermon Castle. 
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Uma das formas encontradas para desenvolver esta manifestação, eram as festas 

realizadas na casa das “Tias Baianas”. Uma das mais famosas destas era a Tia Ciata
7
, pois foi 

em sua casa, que o primeiro samba gravado, “Pelo Telefone”, surgiu. 

“Pelo Telefone" foi a primeira composição a alcançar sucesso como samba e 

contribuiu para a divulgação e popularização do gênero. A partir daquele momento, o samba 

começou a se espalhar pelo país e aos poucos adquirindo um lugar próprio no mercado 

musical, surgindo ainda, muitos compositores, como Pixinguinha, Cartola, Noel Rosa, entre 

outros. 

À medida que esse novo estilo musical foi se consolidando, ele passou a ser tocado 

nos meios de comunicação, sendo assimilado pelas camadas mais privilegiadas da sociedade 

carioca, fenômeno que podemos ver até hoje, na região da Lapa, por exemplo, nos 

movimentos atuais das novas casas noturnas. Do ritmo, surgiram várias ramificações e 

derivações, como o samba de roda, o samba enredo e o samba de gafieira, dançado hoje, nos 

salões de baile cariocas. 

O samba é um ritmo tão popular, que é considerado uma das principais manifestações 

culturais brasileiras, se transformando em símbolo de identidade nacional. 

Desta forma, vemos neste século: o direito ao voto nascendo, a solidificação do 

movimento feminista que conseguiu impor-se revolucionário, além da criação do samba 

contribuindo para as transformações na sociedade brasileira no século XX. Estes são alguns 

dos acontecimentos que anunciaram que a sociedade ocidental estava prestes a sofrer 

profundas modificações, em seus hábitos, costumes e regras e como conseqüência a mulher 

passaria a ter maior destaque nesta sociedade. 

 

 

                                                 
7
 Hilária Batista de Almeida, nasceu na Bahia e veio para o Rio de Janeiro, era cozinheira e mãe de santo. Ficou 

marcada como uma das principais animadoras da cultura negra no Brasil. 
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Capítulo 2 

Da pílula anticoncepcional aos bailes de ficha: mudanças na história feminina 

 

Toda mulher quer ser amada 

Toda mulher quer ser feliz 

Toda mulher se faz de coitada 

Toda mulher é meio Leila Diniz
8
 

 

         Rita Lee 

 

 Essa canção da Rita Lee traz algumas questões centrais que serão desenvolvidas no 

decorrer deste capítulo propondo algumas reflexões sobre uma década que foi fundamental na 

construção dos novos papéis femininos atuais: a década de 1960.  

Os anos de 1960 foram marcados por acontecimentos que desencadearam 

significativas transformações sociais cuja ressonância pode ser observada nos dias atuais 

principalmente para as mulheres, que passaram a ter maior autonomia e assumiram novas 

responsabilidades na nossa sociedade. 

O mundo naquele momento lutava por respeito e liberdade em contextos parecidos, 

porém não idênticos: nos EUA acontecia a luta pelos direitos dos negros, mulheres e 

homossexuais; na França a revolta era contra o conservadorismo do presidente Charles De 

Gaulle; no Brasil, diferente dos outros países, havia uma luta intensa contra a repressão e a 

ditadura. Mas havia algo em comum: todos foram às ruas para defender princípios que 

acreditavam. (REVISTA O GLOBO 2000, 1999) 

De acordo com o escritor americano Paul Bermann (2007) duas principais heranças 

foram deixadas pela geração daquela época para as gerações seguintes: a aversão a toda e 

qualquer forma de poder autoritário e a defesa dos direitos civis. Neste sentido podemos 

observar hoje, mulheres e homossexuais conquistando mais espaço e respeito nas sociedades 

ocidentais. (REVISTA O GLOBO 2000, 1999) 

 

                                                 
8
 Música: “Todas as mulheres do Mundo”, de Rita Lee, de 1993. Vide letra completa em anexo. Letra retirada do 

site http://letras.terra.com.br/rita-lee/68824/ acessado em 04 de dezembro de 2008. 
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A aprovação da Lei dos Direitos Civis, em 02 de julho de 1964 nos Estados Unidos, 

marca uma vitória dos negros na luta contra a discriminação racial, mas não cessa a luta das 

mulheres por direitos iguais aos dos homens que só ocorre de fato, a partir dos anos de 1980. 

Neste primeiro momento há um fortalecimento dos movimentos feministas americanos e uma 

organização maior em torno de suas idéias. Em um dos protestos, no ano de 1968, ativistas 

queimam sutiãs em praça pública contra a condição subalterna em relação aos homens. As 

discussões em torno da condição da mulher se intensificam. (REVISTA O GLOBO 2000, 

1999). 

No Brasil, entretanto, estas discussões não chegaram a organizar grupos de destaque, 

mas a aparição pública da atriz Leila Diniz trouxe a tona questões fundamentais sobre o papel 

feminino na sociedade brasileira. (GOLDENBERG, 1995) 

 
 

Ilustração 2 – Fotos de Leila Diniz: acima foto de rosto da atriz e abaixo grávida na praia
9
  

                                                 
9
 Fotos retiradas dos sites: http://outrasdoses.files.wordpress.com/2008/03/leiladiniz2.jpg acessado em 04 de 

março de 2009. 
 
 

http://outrasdoses.files.wordpress.com/2008/03/leiladiniz2.jpg
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Nascida em Niterói, estado do Rio de Janeiro, mas criada na cidade do Rio, Leila, 

antes de ser atriz, trabalhou como professora, ensinando crianças do maternal e jardim de 

infância, mas nunca completou o segundo grau e deixou essa profissão por não se adaptar às 

exigências dos pais dos alunos e dos diretores da escola.  

Foi morar aos 17 anos com o diretor Domingos de Oliveira, que era mais velho do que 

ela tendo sua primeira experiência como atriz, na peça infantil, dirigida por ele: “Em busca do 

tesouro”. Em 1965, se separou do diretor, com quem estava junto há três anos e deu início a 

sua carreira na televisão. Estreou na TV Globo, mas fez várias novelas também na TV 

Excelsior e na TV Tupi. (GOLDENBERG, 1995) 

Leila iniciou a carreira na TV numa época em que os televisores passam a se 

multiplicar nos lares brasileiros e as novelas começavam a se tornar um dos programas mais 

populares, tornando-a conhecida e reconhecida pelo público. Atuou também no cinema, 

projetando-se ainda mais como atriz e como grande personalidade feminina.  

No filme, “Todas as mulheres do mundo”, dirigido por Domingos de Oliveira, 

interpretou Maria Alice, incorporando claras referências de sua vida em comum com o 

diretor. Maria Alice, personagem de Leila Diniz era um retrato da atriz, como muitas de suas 

outras personagens. 

Ao interpretar papéis semelhantes ou idênticos a ela própria, seus personagens se 

confundiam consigo mesma, se expondo no seu trabalho assim como na sua vida pessoal. Por 

ser uma pessoa pública e trabalhar nos meios de comunicação, tornava igualmente público 

suas opiniões e suas idéias.  

Leila foi uma figura central no que diz respeito aos avanços de liberdade no 

comportamento feminino. Ela contrariava “a moral e os bons costumes" da época, entretanto 

havia mulheres que faziam ou tinham vontade de fazer o mesmo, mas escondiam seus atos ou 

reprimiam seus próprios desejos.  
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O comportamento de Leila é um importante retrato das transformações dos papéis 

femininos em sua geração. Comportamento que era exercido, mas escondido por 

algumas mulheres (por parecer vergonhoso para uma mulher assumir sua 

sexualidade livremente) ou reprimido pela grande maioria das mulheres. 

(GOLDENBERG, 1995, p.184) 

 

Leila falava e fazia o que queria, era sincera e deixava claras suas opiniões nos papéis 

que interpretava e afirmava estas opiniões em suas entrevistas.  Era a favor do sexo e do amor 

livre, namorava bastante, freqüentava espaços públicos, como bares, o que não era permitido a 

mulheres de “bons costumes”. Expôs sua barriga de oito meses de gravidez na praia e 

amamentou sua filha diante das câmeras: 

A barriga grávida de Leila Diniz materializou, corporificou seus comportamentos 

transgressores. A barriga objetivou as práticas consideradas desviantes, que antes 

eram tomadas públicas através da palavra. Leila fez uma verdadeira ‘revolução 

simbólica’, ao revelar o oculto (a sexualidade feminina fora do controle masculino) 

em sua barriga grávida ao sol. Leila ‘inventou’ uma nova forma de ser mãe. 

(GOLDENBERG, 1995, p. 209) 

 

Em 1969, concedeu uma entrevista ao Pasquim
10

 bastante polêmica. Além de expor 

suas opiniões, contou fatos de sua vida e de sua profissão sem o menor constrangimento, 

pronunciou vários palavrões, que na transcrição da entrevista para o jornal foram substituídos 

por asteriscos. Declarações como: “Você deixa de ser virgem quando está com vontade. Eu 

estava. Não deixei antes porque meu namoradinho não quis, ficou com medo” 
11

. 

Após essa entrevista, a TV Globo não renovou o contrato de Leila, alegando razões 

morais. Além disso, devido a esta publicação, foi instaurada a censura prévia à imprensa, 

conhecido como Decreto Leila Diniz. Leila atraiu também a indignação dos setores 

conservadores da sociedade. (GOLDENBERG, 1995). 

Diante da repressão militar do governo e do conservadorismo da época, Leila foi uma 

mulher que quebrou tabus, escandalizou, ousou, invejou e revolucionou. No entanto vale 

ressaltar que estas mudanças, trazidas à tona com a figura de Leila Diniz não foram uma 

                                                 
10

 Influente jornal de oposição à ditadura militar no Brasil, criado pelos jornalistas Sérgio Cabral e Tarso Castro 

e o cartunista Jaguar.  

 
11

 Declaração de Leila Diniz durante entrevista ao Pasquim.  
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proposta organizada para lutar contra o machismo ou a favor da igualdade de direitos 

femininos como ocorria naquele mesmo momento em outros países. Leila, simplesmente era 

uma mulher que acreditava ser livre para fazer suas próprias escolhas, aproveitar a vida e 

como ela mesma dizia: se divertir.  

Para Leila suas atitudes, sua liberdade de expressão, seus gestos e sua maneira de falar 

e agir eram normais, ela não abrangia a dimensão do que estava ocasionando. As condições e 

o contexto histórico que estava inserida, além de toda sua história de vida foram cruciais e 

determinantes para fazer dela o que ela representou e representa ainda hoje: um símbolo de 

transgressão das regras, de valores e de costumes. 

Leila morreu aos 27 anos num desastre de avião, deixando uma filha de sete meses, 

não obstante se tornou ícone da revolução feminina, dando início à formação de um mito que 

rompeu tabus e conceitos por meio de suas atitudes e idéias.  

Interessante observar ainda que a identidade dela foi construída de forma semelhante 

às idéias feministas de igualdade, liberdade e luta da mulher, mas diferente, pois não eram 

radicais, agressivas ou contra os homens. (GOLDENBERG, 1995). Ao contrário das 

feministas, ela não era contra os homens. 

Ainda segundo Goldenberg (1995) mesmo que “sem querer” ou não, Leila colaborou 

para legitimar um modelo de “ser mulher”, principalmente “esposa-mãe” e pagou um preço 

ao inaugurar um estilo de vida que questionava o casamento burguês, a monogamia, a 

fidelidade e a virgindade.  

 Paralelamente a Leila Diniz, temos a história de Maria Antonietta na dança de salão, 

neste mesmo momento Maria Antonietta lutava para se firmar como uma profissional da área.  

Maria Antonietta Guaycurús de Souza nasceu em Manaus no dia 15 de maio de 1927, 

um dia depois de sua irmã gêmea Maria de Lourdes Guaycurús de Souza, filha de Salomão e 

Liberalina. Graças à influência de seu pai, ex- prefeito de Itacoatiara é afilhada de D. Pedro de 
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Alcântara e sua filha Princesa Isabel de Orleans e Bragança. Após a morte de seus pais, 

quando ainda era menina foi criada pelos avós, que vieram com toda família para o Rio de 

Janeiro em julho de 1941. (DRUMMOND, 2004) 

No ano de 1942 foi raptada e estuprada quando tentava pegar uma condução para casa 

de seus avós. Quando retorna à casa, é discriminada e considerada “má companhia” até para 

sua irmã, pois já não é mais virgem. 

Durante sua vinda de Manaus para o Rio conhece um rapaz no navio e se apaixona, ele 

promete buscá-la quando fosse maior. A promessa é cumprida e a família apóia, pois um 

casamento poderia restabelecer sua dignidade, então ela vai morar em São Paulo com Nivelle. 

Ao chegar em São Paulo se dá conta que não se trata de um “conto de fadas”, ele a levou para 

morar em um quartinho de pensão onde mantinha um caso com a dona do estabelecimento. 

(DRUMMOND, 2004) 

Esse casamento não durou muito. Nivelle mandou uma carta dizendo que Antonietta 

estaria voltando para casa, pois arrumara um amante. Senhor Guaycurús morre com essa 

mágoa da versão distorcida da história. Assim, de volta a casa dos avós, recebe a notícia que 

seu avô faleceu.  

 Ela então arrumou um emprego num restaurante e aos domingos saía para dançar 

depois do expediente, já dançava desde pequena, pois tinha aprendido com seu avô. Fez da 

dança seu sustento e sua paixão, tanto que sua história de vida se confunde com a história da 

dança de salão.  

Um dia, procurando emprego, vê no jornal um anúncio da Academia Moraes. A 

maioria dos alunos eram homens solteiros e casados, somente na temporada de formatura e 

baile de debutantes apareciam algumas senhoras para fazer aula. Consegue a vaga e passa a 

fazer e dar aulas de dança, se tornando aluna de confiança do senhor Moraes. (DRUMMOND, 

2004) 
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Conhecida hoje, como a grande “mestra dos salões”, sofreu, assim como Leila Diniz, 

preconceito por parte da sociedade da época, por trabalhar numa escola de dança de salão 

dando aulas, freqüentar bailes de dança desacompanhada, espaços públicos em que as 

mulheres não deveriam freqüentar estando sozinhas: 

“Eu fui discriminada, onde eu morava, em Bento Ribeiro, fui taxada de prostituta porque eu 

era uma mulher que dava aulas de dança. Isso foi quando eu entrei para academia (para dar 

aulas). Eu tinha 17 anos e minha avó me dizia: “Olha garota, onde vai se meter...” 
12

(Maria 

Antonietta, 2007) 

 

Na Gafieira Elite, Antonietta fica conhecida e alguns universitários, profissionais 

liberais e intelectuais se tornam seus alunos estabelecendo um novo perfil de dançarinos de 

gafieira. Fez muitos trabalhos para a TV Globo e para o cinema, como coreógrafa. 

Maria Antonietta casou três vezes e teve sete filhos: 

Eu tive três maridos. Não quis casar com ninguém. Meus irmãos diziam: “Tem que 

casar!” e eu dizia: “Deixa esse negócio de casamento para lá.” Tenho direitos. Se quiser 

meus direitos eu posso, (...) fui trabalhar como doméstica de dia e fui dar aula de dança de 

noite para sustentar nove pessoas. Vai a mulher fazer isso hoje?
13

 (Maria Antonietta, 

2007) 

 

 Maria Antonietta é viva ainda hoje e podemos encontrá-la, todos os sábados, dançando 

no salão de dança da Estudantina Musical. É uma pequena senhora muito solícita e muito 

disponível para conversar. Tem prazer em contar sobre sua vida e sua história. E apesar de 

tudo que teve que enfrentar na vida, ainda é uma mulher muito feliz, e que, preza pela 

tradição na dança de salão. É interessante, pensar que Maria Antonietta tendo sofrido 

discriminação por ser uma mulher que dava aulas e praticava a dança de salão, hoje não “vê 

com bons olhos” o fato da mulher pagar para dançar, por exemplo. 

 Não obstante, atualmente, muitos profissionais da dança de salão reconhecem a 

importância de Maria Antonietta para a história e formação deste campo, porém o grande 

público a desconhece. Apesar de ser uma figura tão fundamental e que contribui enormemente 

                                                 
12

 Fala de Maria Antonietta Guaycurús em entrevista concedida em novembro de 2007, em sua casa, no centro 

da cidade. 
13

 Idem 
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para a construção e manutenção da dança de salão no Rio de Janeiro, não possui tanto 

prestígio e reconhecimento da mídia e nem bens materiais: vive num pequeno apartamento no 

centro da cidade, onde ministra aulas particulares para poucos alunos. 

 

Ilustração 3 – Foto de Maria Antonieta , na Gafieira Estudantina Musical, em setembro de 2007
14

 

 

 

 É curioso pensar que Maria Antonietta tenha feito tanto pela dança de salão e tenha 

ganhado tão pouco reconhecimento do próprio campo e da mídia por isso. Diferente de 

Carlinhos de Jesus e Jaime Arôxa, ambos seus ex-alunos, que apresentam grande destaque no 

campo e se firmam como figuras importantes dentro e fora dele. 

  

 

                                                 
14

 Foto tirada na Estudantina Musical em setembro de 2007, por Helena Anastácia Garritano de Oliveira 
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Esta importância e representatividade da figura masculina para o campo da dança de salão é 

fruto de uma sociedade patriarcal ocidental, que perpetua a idéia de o homem ter a  

função de comandante, condutor. 

A dança de salão, tendo esta mesma disposição, era um meio de exercer e afirmar a 

dominação masculina que, para Bourdieu, é construída através de um trabalho social de 

nomeação e de inculcação que se perpetua há anos e está tão “inscrito nos corpos e nas 

coisas” que é reconhecido como “natural”. (2007, p. 63) 

 Vale lembrar que tanto Leila quanto Maria Antonietta escolheram a arte como 

profissão, área esta reconhecida como menor. Na década de 1960 a mulher que a exercia era 

malvista e taxada de “mulher da vida”.  

 

A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e o corpo 

feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode 

assim ser vista como justificativa natural da diferença socialmente construída entre 

os gêneros e, principalmente, da divisão social do trabalho. (BOURDIEU, 2007, p. 

20) 

 

 

Então, ainda segundo Bourdieu (2007), na divisão social do trabalho as profissões 

consideradas masculinas (como advogado, médico e engenheiro) são vistas como superiores, 

importantes e as profissões ditas femininas (como enfermeira, professora, atriz e dançarina) 

são consideradas ainda como inferiores, o caso de Maria Antonietta e Leila. 

 Do mesmo modo, Leila Diniz e Maria Antonietta contribuíram para acelerar 

transformações na vida feminina. Atualmente, nos bailes de dança de salão da cidade 

percebemos nos discursos dos freqüentadores e nas observações realizadas nos espaços, focos 

de mudança: mulheres convidando homens para dançar, vestindo roupas mais despojadas, ou 

até mesmo chegando desacompanhadas nos bailes tradicionais do centro do Rio de Janeiro. 
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Buscam também novas formas de se relacionarem, como o contrato de dançarinos de 

aluguel
15

 e o baile de ficha
16

, por exemplo.  

Há dentro da dança de salão uma gama de possibilidades atualmente que permite, 

principalmente à mulher, liberdade de escolhas, como afirma uma das freqüentadoras ao 

responder a seguinte pergunta: “Como você vê a dança para as mulheres hoje?”: “Um espaço 

de liberdade!” (M. H. 74 anos, freqüentadora do baile de ficha, 2008). 

1960 foi um período em que as pessoas lutavam pela liberdade individual, liberdade 

também para criar.  

Na França, durante um desfile da coleção primavera-verão do estilista francês André 

Courrèges, as modelos surgiram com as bainhas das saias levantadas, sendo criada a 

minissaia, se tornando popular pela estilista britânica, Mary Quant, que diminuiu ainda mais a 

minissaia.  

Não só a roupa mudava como também a mulher que a vestia (com um novo estilo de 

vida), esta foi também uma das conquistas das damas dos bailes de dança cariocas: liberdade 

e informalidade no vestuário, não tinham mais a obrigação de vestirem vestidos ou saias 

sociais, podendo mostrar as pernas, sem precisar esconder, estavam mais livres. (REVISTA O 

GLOBO 2000, 1999) 

 

                                                 
15

  Mulheres que pagam para dançar com exclusividade com um dançarino.  
16

  Baile em que se compra uma ficha que vale uma dança com um parceiro(a) selecionado (a). 
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Ilustração 4 – Foto da estilista Mary Quant de minissaia
17

 

 

A mesma liberdade que vemos nos freqüentadores dos bailes hoje e era vista em Leila 

Diniz e em Mary Quant , começava a despontar nos anos de 1960, com a estréia do musical 

Hair na Brodway que com estética hippie, cenas de nudez e apologia às drogas, destacou uma 

nova maneira de levar a vida, pregando um amor livre, sem preconceitos, reforçando a idéia 

da liberação sexual. Todos podem ser livres para escolher os parceiros que quiserem e 

experimentar as muitas formas de amor possíveis.  

Esse princípio de liberdade propôs uma nova visão sobre o sexo: não precisava ser 

feito apenas por amor ou só para procriação, mas também por prazer, por necessidade 

individual. Hair foi uma das muitas manifestações artísticas que enfocou esta idéia. Nesse 

período falar de sexo passou a ser importante e interessante. O assunto até então proibido de 

ser discutido foi tratado em livros, revistas e filmes que acabaram por contribuir com a 

difusão de novas idéias acerca dos princípios de liberdade sexual.  

                                                 
17

 Foto retirada da Revista O GLOBO 2000. 
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Podemos citar ainda, o casal de ginecologistas americanos, William Masters e Virginia 

Johnson que lançaram o livro: A resposta sexual humana e contribuíram para a revolução 

sexual no ano de 1966. No livro, os autores afirmavam, por exemplo, que as mulheres podiam 

ter orgasmos múltiplos e o tamanho do pênis nada tinha a ver com o desempenho sexual. O 

livro tratava abertamente de sexo e discutia tudo aquilo que não se comentava por questões 

morais. (REVISTA O GLOBO 2000, 1999) 

A separação entre sexualidade e reprodução possibilitou as mulheres muito mais 

oportunidades de escolha enquanto cidadãs. Apesar de nossa sociedade ocidental considerar a 

mulher, já naquela época e ainda hoje, como um corpo somente capaz de gerar vida. 

Este pensamento gerou a busca pela felicidade e pelo prazer na sociedade atual. Prazer 

este, buscado e encontrado pelos freqüentadores dos bailes no ato de dançar. 

Tanto homens quanto mulheres afirmam que na dança deve haver prazer para ambos. 

Para eles, a dança não é completa se não há prazer. Prazer este, condenado e privado a mulher 

na década em questão, mas ao mesmo tempo procurado por Leila Diniz e Maria Antonietta na 

mesma época e nos dias de hoje essenciais e alcançados no simples ato de dançar. 

Há, porém um fato que pode ser considerado um desencadeador maior destas 

mudanças: a criação da pílula anticoncepcional. 

Criada em laboratório pelo endocrinologista Gregory Goodwin Pincus, em 09 de maio 

de 1960, a Food and Drugs administration – agência do governo americano responsável pelo 

controle e regulamentação de alimentos e medicamentos – aprova a primeira pílula 

anticoncepcional feminina
18

, chamada de Enovid.  

Seu surgimento se deu durante a Guerra Fria, em vista da crescente tensão entre 

Estados Unidos e União Soviética intensificada pelo crescimento populacional no mundo, 

principalmente nos países mais pobres. Este crescimento populacional significava mais 

                                                 
18

 Comprimido administrado oralmente formado pela combinação dos hormônios femininos, estrogênio e 

progestágeno para inibir a fertilidade normal da mulher. 
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pessoas para alimentar, vestir e sustentar o que poderia acarretar ainda, num aumento da 

mortalidade infantil. Do mesmo modo era considerado uma necessidade criar um método 

anticoncepcional eficiente e mais simples do que os já existentes. 

 Este medicamento foi responsável pelo planejamento da gravidez, pois a partir deste 

momento pode estar nas mãos da mulher o controle da natalidade, o controle da gravidez: 

Qual é a melhor hora de ter um filho? Ter ou não filhos? Questiona-se o tradicional papel da 

mulher na sociedade, afinal ela passa a ter o controle de seu corpo. 

Em treze anos, cerca de dez milhões de mulheres no mundo tomavam o medicamento 

que se notabilizou como o primeiro a ser usado em larga escala no planeta, apesar de enfrentar 

tabus sexuais e religiosos e da falta de incentivos governamentais. Nos dias atuais, é o método 

anticoncepcional mais usado pelas mulheres com menos de 30 anos. Segundo dados do IBGE, 

o índice de natalidade diminuiu dos anos de 1960 para 1980, assim, as famílias diminuíram 

em tamanho: 

 

 

Este dado pôde ser constatado nas entrevistas com as mulheres dos bailes pesquisados. 

As mulheres de mais de 50 anos, que passaram por essas mudanças sociais possuíam no 
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máximo dois filhos. Uma das damas entrevistadas não tinha filhos e nem era casada. Já as 

mulheres de 20 a 39, anos devido às mudanças sociais recorrentes desta época, procuram se 

firmar na carreira profissional primeiramente, para mais tarde casar e ter filhos, o que justifica 

o fato de todas as entrevistadas não serem mães. Muitas vezes, elas optam por não casar ou 

não ter filhos. 

Somado a isso, em 1963, a psicóloga, jornalista e escritora norte-americana Betty 

Friedan
19

 lança o livro A Mística Feminina. No livro, ela desenvolve a idéia de que as 

mulheres podem encontrar a felicidade em atividades que não estivessem relacionadas com a 

educação dos próprios filhos, estimulando cidadãs até então conformadas à vida imposta pela 

sociedade machista perguntarem-se como poderiam modificar sua condição. A obra era 

resultado de uma pesquisa de 10 anos com 200 mulheres. O livro provocou polêmica e 

mudanças no mundo inteiro, pregando basicamente a expansão do mercado de trabalho para 

as mulheres. A autora criticava a falsa realização da mulher no lar, cuidando da casa, dos 

filhos e do marido.  

Por meio dos apontamentos feitos por Betty Friedan podemos notar nos bailes de 

dança hoje, que as mulheres além de terem poucos filhos, afirmavam ter uma profissão, uma 

carreira e o fato de estarem no baile dançando nos levava a pensar que elas procuravam prazer 

e realização não só com a criação dos filhos, como no trabalho e em seu espaço de lazer. Em a 

Mística Feminina, a autora anuncia as mudanças de funções que a mulher passa a ter nos dias 

atuais. 

 

 

 

                                                 
19

 Fundadora da National Organization of Women  (Organização Nacional das Mulheres) saiu também em 

campanha pelos direitos iguais para a mulher conseguindo mais tarde, na década de 1980, leis que proibiam a 

discriminação no mercado de trabalho e permitia a entrada a bares e boates. 



 38 

Ao notarmos que todas as mulheres dos bailes pesquisados possuíam um trabalho fixo, 

percebemos também que hoje há necessidade de aperfeiçoamento destas mulheres na área 

específica de seus trabalhos, o que vem gerando uma entrada maciça das mulheres nas 

universidades, nivelando-as com a figura masculina.   

Em meio a este turbilhão de acontecimentos e mudanças que ocorreram a partir de 

1960, muitas transformações só foram percebidas mais tarde e outras apenas apontaram e se 

efetivaram em um outro momento histórico. O mundo necessitava destas modificações, 

porque estava chegando numa situação limite, em que uma série de eventos estava 

acontecendo ao mesmo tempo e em algum momento tudo culminaria. A sociedade era 

contestada e “cutucada” sendo questionada quanto a sua maneira de se organizar, quanto a sua 

visão, seu comportamento e seus valores.  Não havia momento mais propício para uma 

revolução sexual e comportamental. 

Desta forma, é a partir dos anos de 1960 que se dão as significativas mudanças na vida 

das mulheres. Com a criação de novos inventos e com a conquista de novos direitos, mulheres 

corajosas que abriram espaço para estas transformações, as mulheres passam a encontrar 

novos papéis.  
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Capítulo 3 

Os novos papéis  
 

Mulheres podem dar aulas para damas e para cavalheiros, elas aprenderam a técnica e as 

regras, elas sabem conduzir, elas podem sutilmente sugerir movimentos durante uma dança, 

elas desenvolveram múltiplos estilos, fazem nome no meio da dança de salão, o que eu 

acredito que não acontecia no passado. (E., 37 anos, freqüentadora entrevistada, 2008). 
20

 

 

 

Vinte anos após, a conquista de direitos femininos e acontecimentos importantes, 

principalmente na década de 1960, uma série de transformações se destaca apontando 

mudanças que desencadeiam novos olhares para as relações de gênero. 

Em julho de 1981, foi anunciado o descobrimento de uma nova doença no mundo, que 

até então havia afetado cinco homossexuais americanos: a AIDS
21

. O ano ficou marcado no 

século XX como o ano desta doença. (REVISTA O GLOBO 2000, 1999) 

 As primeiras vítimas eram homossexuais e por isso a doença era apenas relacionada 

aos gays, era associada a promiscuidade sexual e ao homossexualismo e era por isso mal vista 

pela sociedade. Porém, com a morte de Fred Mercury, Michael Foulcalt e Cazuza, por 

exemplo, e a grande propagação da epidemia, com o surgimento de outros casos, como o de 

hemofílicos, que a contraíam por meio de doação de sangue, por exemplo, até os setores mais 

conservadores da sociedade tiveram que encarar o problema. (REVISTA O GLOBO 2000, 

1999) 

Em meados dos anos de 1980, a AIDS já tinha se espalhado, não havia mais grupos de 

risco e a principal via de contágio era a relação heterossexual. Mais tarde, a epidemia se 

alastrou também entre as mulheres, muitas contraiam a doença de seus próprios maridos, 

principalmente aquelas que não tinham acesso à informação e meios de prevenção 

transmitindo o vírus ao seu filho ainda na barriga. 

                                                 
20

 Fala de uma das entrevistadas do baile da academia Sindicato da Dança. Entrevista na íntegra nos anexos. 
21

 Conjunto de sintomas e infecções em seres humanos que resulta em dano específico no sistema imunológico 

ocasionado pelo vírus HIV ( Vírus da Imunodeficiência Humana). O alvo principal são os linfócitos T CD4+, 

fundamentais para a coordenação das defesas do organismo. Assim que o número destes linfócitos diminui 

abaixo de certo nível (200 por ml), pode haver um colapso do sistema imune, abrindo caminho a outras doenças 

podendo matar o doente. 
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Em 1985, a Organização Mundial de Saúde anunciou que a AIDS havia atingido 

proporções epidêmicas. Segundo a OMS, mais de 20 milhões de adultos estavam infectados 

com o HIV, causador da doença. A estimativa do órgão era de que, até o final da década de 

80, a AIDS atingisse 40 milhões de pessoas. (REVISTA O GLOBO 2000, 1999) 

Novos medicamentos desde 1996 têm prolongado a vida dos portadores da doença, 

porém o tratamento é caro e um número ainda pequeno da população mundial tem acesso a 

ele. 

A AIDS trouxe profundas implicações, o sexo deixou de significar apenas prazer, mas 

passou a trazer o sentido de busca de segurança, alterando mais uma vez o perfil do 

comportamento das pessoas em relação a ele. Essa mudança não impediu a idéia de que cada 

um é livre para fazer suas próprias escolhas, como foi pregado nos anos de 1960.  

Hoje percebemos que novas maneiras de se relacionar e novas parcerias compõem os 

arranjos dos pares. Além desse aspecto, percebemos que existe hoje mais cautela e cuidado ao 

se escolher o parceiro e uma preocupação maior com o uso de preservativos como a 

camisinha
22

. Agora então, se faz necessário não só uso de contraceptivos, como a pílula, mas 

de preservativos para evitar qualquer tipo de transmissão de doenças. Hoje, o sexo perdeu sua 

exclusividade como mecanismo de reprodução, mas é também de criatividade, prazer e 

perigo.  

A AIDS colaborou para promover discussões abertas sobre sexo e com o passar do 

tempo, os diálogos sobre o assunto se tornaram mais naturais. Atualmente, é discutido 

abertamente num bate papo entre amigos, nas escolas, nas revistas, jornais, livros e na TV.  

No mesmo ano da descoberta da AIDS, uma mulher se destacava no tênis, Martina 

Navratilova, que assumiu ser lésbica e enfrentou o moralismo da opinião pública americana. 

                                                 
22

  Preservativo, é um contraceptivo do método barreira. Este é o método contraceptivo mais utilizado em todo o 

mundo, que ajuda não só no planejamento familiar como também evita a transmissão de diversas doenças 

sexualmente transmissíveis. É feito de látexpoliruetano.  
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A tenista tcheca iniciou, porém, um longo reinado em 1982 no tênis, ganhando até 1987 seis 

títulos consecutivos. (REVISTA O GLOBO 2000, 1999) 

Na política, duas mulheres se destacavam só que em momentos diferentes: na 

Inglaterra, a primeira ministra Margaret Thatcher, conhecida como a “Dama de Ferro” e 

Benazir Butho, no Paquistão. A primeira venceu a sua segunda eleição em 1983, num 

momento de desilusão econômica na Europa, dando início a seu segundo mandato. A 

segunda, se tornou a primeira mulher chefe de Estado de um país islâmico em novembro de 

1988, como resultado das primeiras eleições livres no Paquistão em mais de dez anos Benazir 

Butho foi eleita primeira-ministra depois da morte do ditador Zia-Ul-Haq. (REVISTA O 

GLOBO 2000, 1999) 

Já na música, uma americana se destacava, Madonna Louise Ciccone. Em 20 anos, 

Madonna, se tornou dona de um império musical avaliado em 1 bilhão de dólares. Seu 

primeiro compacto “Everybody”, em 1982 foi um sucesso nas danceterias. Ela usava roupas 

exuberantes tinha discurso de mulher sem inibição, suas músicas eram cheias de insinuações 

sexuais e era moda entre as adolescentes. Neste ano de 2008, comemora cinqüenta anos de 

idade, e é considerada ícone da cultura pop. Segue abaixo, a letra de uma de suas músicas que 

destacam sua ousadia: 
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Ilustração 5 – Foto de Madonna em um de seus shows e trecho da música “Like a Virgin”
23

 

 

A AIDS e o destaque de mulheres em vários setores da sociedade (principalmente em 

setores em que os homens foram sempre os maiores nomes, como no esporte e na política) 

foram eventos que surgiram e reforçaram as correntes mais progressistas do pensamento 

feminino da década de 1960. Por causa da AIDS, se começou a falar abertamente sobre 

homossexualismo e muitas pessoas que antes, tinham que esconder ou reprimir sua orientação 

sexual, já iniciaram um processo de maior autonomia para assumi-la. Nos anos de 1950 

jamais veríamos uma mulher abordando o sexo como tema central de suas canções, como 

Madonna fez de forma consciente. 

Todos estes acontecimentos se desenvolvem a partir das transformações apontadas nos 

anos de 1960. 

Ao mesmo tempo, no final da década de 1980 há um retorno às mais tradicionais 

danças de pares, que até meados dos anos de 1960 era um dos eventos sociais mais populares 

na cidade do Rio de Janeiro, para todas as idades e camadas sociais. 

Na década de 1970, se torna popular uma forma mais livre e solta de dançar junto, que 

havia pouco contato físico e era dançada ao som da disco music como no filme “Os Embalos 

                                                 
23

 Música: “Like a Virgin”, de 1984. Vide letra completa nos anexos. Letra retirada do site 

http://letras.terra.com.br/madonna/74306/ acessado em 27 de novembro de 2008. Foto retirada do site 

http://juzanki.files.wordpress.com/2008/03/gaultier-madonna.jpg acessado em 03 de dezembro de 2008. 

 

 

 

You make me feel 

(É, você me fez sentir)  

Shiny and new 

(Novinha em folha) 

Like a Virgin 

(Como uma virgem)  

Touched for the very 

first time 

(Tocada pela primeira 

vez) 

 

 

http://letras.terra.com.br/madonna/74306/%20acessado
http://juzanki.files.wordpress.com/2008/03/gaultier-madonna.jpg
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de Sábado a Noite” (Saturday Night Fever)
24

. Nesse momento a dança de salão caiu um 

pouco no esquecimento. Ela não desapareceu, mas passou a ser vista como uma manifestação 

antiga e “fora de moda”. Nos anos de 1980 ela retorna com força maior, através do sucesso da 

lambada, em 1988.  

Prova disso é o fato de a maioria dos freqüentadores entrevistados terem começado a 

dançar a partir da década de 1980. Assim, 4% começaram a praticar a dança de salão nos anos 

de 1960, 8% nos anos de 1970, 20% nos anos de 1980. Já nos anos de 1990 este número 

diminuiu um pouco, 16%, para aumentar ainda mais nos anos de 2000, 24%. Ver gráfico 

abaixo: 

4%

8%

20%

16%

24%

1960

1970

1980

1990

2000

 

Apesar de a maioria dos entrevistados serem mulheres a partir de 40 anos (até os 75 

anos), os dados nos mostram que nenhuma delas começou a dançar antes dos anos 60 (década 

das grandes transformações), apenas a partir dos anos 80. Estes dados demonstram ainda que 

a mulher até os anos de 1960 tinha sua vida muito voltada para a casa, os filhos e o marido e 

pouco saia em público, não podendo experimentar certos espaços, os espaços de dança de 

salão era pouco freqüentados por elas. 

                                                 
24

 Filme de 1977, dirigido por John Bradham, com John Travolta como personagem principal, que contribuiu 

para a popularização da disco music. 
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A dança de salão se renova com a inserção de novos ritmos, trazendo desta forma, 

novas pessoas, principalmente jovens, sofrendo assim grandes modificações, principalmente 

no campo profissional. 

Hoje, os espaços de dança de salão do Rio de Janeiro têm sido freqüentados por 

diferentes tipos de pessoas, que identificam muitas mudanças como podemos observar 

identificar nas falas dos atores entrevistados:  

Envolveu mais os jovens o que não acontecia e antes tinha mais formalidades, hoje em dia 

é mais informal. (I., 21 anos, freqüentador do baile da Academia Sindicato da Dança, 

2008). 

 

Novos ritmos, a entrada de gente mais nova e pessoas que dançam não só a dança de salão, 

mas um pouco de tudo. E dança a dança de salão não só nos bailes, mas em outros espaços. 

(A., 33 anos, freqüentador do baile da Estudantina Musical, 2007). 

 

 

Antes tinha muito preconceito, porque as mulheres solteiras, não podiam ir ao baile, nem 

mulheres casadas podiam ir ao baile sozinha. Cresceu o número de academia, mais procura 

e mais divulgação da dança de salão. (M., 52 anos, freqüentadora do baile ficha da 

Academia Jimmy de Oliveira, 2008). 

 

 Paralelamente às transformações do salão, a mulher começa a ganhar mais espaço em 

muitas outras esferas da sociedade.  

Betty Friedan autora do livro “A Mística Feminina” e fundadora da National 

Organization of Women (Organização Nacional das Mulheres) saiu em campanha pelos 

direitos iguais da mulher, conseguindo enfim, na década de 1980, abolir determinadas leis que 

proibiam a discriminação no mercado de trabalho e a entrada feminina em bares e boates. 

(REVISTA O GLOBO 2000, 1999) 

Já em dezembro de 1996, Nélida Piñon, autora de 13 livros, entre eles o romance 

“Fundador”, tomou posse como a presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL). A 

escritora, que fora eleita “imortal” em 1989, tornou-se a primeira mulher a dirigir a 

instituição. Seus 12 meses de mandato foram exercidos em 1997, ano do centenário da ABL. 

(REVISTA O GLOBO 2000, 1999) 
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As mulheres aos poucos foram ganhando espaço, principalmente no mercado de 

trabalho. O número de mulheres que participam do mercado de trabalho aumentou 

significativamente em relação aos anos de 1960.  

Contudo, 70% das mulheres trabalham em atividades de baixa remuneração, como 

professoras primárias, enfermeiras de nível superior, empregadas domésticas, trabalhadoras 

no campo, secretárias e balconistas. (GOLDENBERG, 2000) 

 As mulheres ganham menos tanto em profissões consideradas femininas quanto nas 

masculinas. Homens ganham mais em profissões consideradas femininas e masculinas. 

Assim também como afirma Pierre Bourdieu: 

Se a estatística estabelece que as profissões ditas qualificadas caibam, sobretudo aos 

homens, ao passo que os trabalhos atribuídos às mulheres sejam ‘sem qualificação’, é em 

parte, porque toda profissão, seja qual for, ver-se de certo modo qualificada pelo fato de ser 

realizada por homens (que, sob este ponto de vista, são todas, por definição, de qualidades). 

(BOURDIEU, 2007, p. 76) 

 

A dança, vista como uma manifestação que favorece e valoriza a delicadeza, a 

sutileza, o cuidado, é relacionado ao mundo feminino e afastada do mundo masculino. Porém, 

temos hoje algumas danças que provocam o sentido de afirmação da virilidade, se 

aproximando da masculinidade ao exigir esforço físico e agressividade como a dança de rua.  

Curiosamente a dança de salão define os papéis de homens e mulheres. O homem 

dança, mas não de maneira suave como o balé ou tão “agressiva” como a dança de rua, mas 

no comando das ações. Ele comanda a dama, enquanto a mulher aceita (ou não) sua 

condução. Ele não o faz agressivamente, mas colabora para que a dama demonstre toda sua 

leveza, beleza, toda sua feminilidade.  

A dança de salão, diferente de outros estilos de dança, depende da relação entre 

homem e mulher e como o primeiro tem a função de conduzir, muitas pessoas depositam a 

responsabilidade de funções como: dar aulas, promover bailes, administrar uma academia, 
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executar músicas, entre outras, como só sendo bem feitas por eles, como nos aponta uma das 

freqüentadoras entrevistadas: 

Esta semana um rapazinho, dançarino, de 17 anos esteve aqui em meu espaço, e vendo a foto 

de um dos instrutores, ele perguntou: É este o professor daqui? Quem é o DJ do baile? Ele 

estranhou muito saber que eu comandava o espaço, realizava bailes, selecionava músicas 

como DJ, coreografava, tinha uma equipe formada, alunos avançados, enfim tudo q antes 

cabia a um homem!  (E., freqüentadora do baile da academia Sindicato da Dança e 

professora de dança, 2008). 

 

Não por acaso, os maiores nomes e ícones da dança de salão são homens, como, 

Carlinhos de Jesus, Jaime Arôxa, Jimmy de Oliveira. Quando os entrevistados citavam o 

nome de uma profissional de dança de salão, eles citavam parceiras de profissionais famosos, 

afirmando gostar bastante de sua dança, apenas.  

A participação feminina no mercado de trabalho ocorreu por algum, por vários fatores 

como: necessidade econômica, elevação de expectativas de consumo, mudanças econômicas e 

abertura de novos empregos, o movimento feminista, a queda do índice de natalidade, a 

expansão da escolaridade. 

Esses fatores trouxeram novas reflexões a respeito do papel desempenhado pela 

mulher, tanto socialmente como na dança de salão. 

A professora e antropóloga Mirian Goldenberg
25

 identificou quatro modelos de 

mulheres na atualidade. A primeira é aquela que decidiu ser esposa e boa mãe e colocou em 

segundo plano a profissão e os estudos, retomando estes quando os filhos estivessem maiores. 

É o caso de algumas das mulheres entre 50 e 80 anos (ou mais) freqüentadoras dos bailes 

selecionados para esta pesquisa. 

A segunda é a mulher que sacrificou sua realização profissional em função dos filhos. 

Sendo esta o padrão de mulher até os anos de 1960. 

                                                 
25

 Antropóloga e professora do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. É doutora em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu 

Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

http://www.ppgsa.ifcs.ufrj.br/
http://www.ppgsa.ifcs.ufrj.br/
http://www.ppgsa.ifcs.ufrj.br/
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A terceira é aquela que decidiu não ter filhos para investir em sua carreira e realização 

pessoal. Hoje, se encontra em um número menor, em relação aos outros modelos e são em sua 

maioria mulheres mais jovens, caso das mulheres entrevistadas nos bailes com idade entre 20 

e 40 anos. 

E o quarto modelo, é a mulher que decidiu ter filhos e carreira e investe nos dois da 

mesma forma. Opção da maioria das mulheres brasileiras, como nos aponta os dados do 

IBGE. 

Com as conquistas das mulheres nas últimas décadas, elas assumem, além dos papéis e 

funções já antes desempenhadas por elas, outras funções passam a sobrecarregá-las, deixando-

as mais preocupadas, estressadas e competitivas. Segundo Goldenberg “Elas criam novos 

desejos, novas ambições e novas culpas. Buscam novas experiências, brigam mais e, muitas 

vezes, sentem-se profundamente solitárias”. (2000, p.114). 

Essa mulher não deixou de fazer nenhuma das tarefas designadas a ela (cuidar da 

família e das tarefas domésticas), mas acrescentou uma nova que requer a ela tanto tempo 

quanto as outras: uma carreira profissional. Há então, uma divisão desigual do trabalho 

doméstico. Poucos são os casais que dividem as responsabilidades das tarefas domésticas e 

dos filhos. 

Algumas destas mulheres acessam, deste modo, espaços de lazer para “relaxar”, 

“desestressar”. Um destes espaços são os bailes de dança de salão, que segundo elas, mudou, 

porque a dança se tornou uma prática mais acessível e livre, que possibilita exercitar sua 

liberdade de escolha, trazendo também novas possibilidades de relação entre homens e 

mulheres, como ocorre no baile de ficha. 

Todas apontam que a dança ocupa na vida delas um espaço de lazer e prazer de grande 

importância. Anos atrás, isso não aconteceria, já que a mulher tinha outras funções e 
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prioridades em sua vida (cuidar da casa, dos filhos e do marido), segundo nossas 

entrevistadas: 

A dança faz parte da vida, necessidade, fundamental. (V., 45 anos, freqüentadora do baile 

de ficha da academia Jimmy de Oliveira, 2007). 

 
Acho a dança fundamental, para soltar, se livrar do estresse e da depressão. (N., 56 anos, 

freqüentadora do baile de ficha da academia Jimmy de Oliveira, 2007). 

 

A dança é lazer e alternativa para ‘desestressar’, diversão. (G., 26 anos, freqüentadora do 

baile da Estudantina Musical, 2007). 

 

Eu me sinto bem dançando... Tenho prazer na dança. (T., 45 anos, freqüentadora do baile 

do Grêmio recreativo Vera Cruz, 2005). 

 

Para uma delas, além de lazer, a dança é também trabalho: 
 
A dança ocupa todo espaço na minha vida. 100%. Antes de começar a dar aula de dança 

de salão não tinha profissão definida, não tinha estabilidade financeira. Voltei ao mercado 

de trabalho com a dança, trazendo assim segurança, foi também meu primeiro emprego 

fixo. (M., 29 anos, freqüentadora do baile da academia Sindicato da Dança, 2008).  

 

Reflexo dos novos papéis, em 1998 é lançada a série Sex and the City
26

. A série retrata 

as mulheres de mais de 30 anos com fidelidade e identificação, tanto que se tornou sucesso 

mundial ao abordar questões e assuntos do universo feminino, principalmente os novos tipos 

de relacionamento, parcerias que têm se buscado criar. Assim como Leila Diniz, no seu 

tempo, as mulheres de Sex and the City falaram abertamente sobre sexo, mas na TV. Era a 

primeira vez que se falava abertamente em sexo anal, vibradores, posições sexuais, 

anticoncepcionais e experiências homossexuais. Não houve um único episódio sem um tema 

polêmico. 

 

                                                 
26

 Série americana baseada num livro com o mesmo nome de CandanceBushnell. Foi originalmente transmitida 

pelo canal HBO, de 1998 até 2004. Passada na cidade de Nova Iorque, a série focava nas relações íntimas de 

quatro mulheres que eram amigas, três das quais nos trinta, e uma, Samantha, nos seus quarenta. A série focava 

muitas vezes assuntos relevantes como o estatuto da mulher na sociedade atual. 
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Ilustração 6 – Foto do cartaz do filme Sex and the City
27

 

 

As mulheres freqüentadoras dos espaços de dança de salão cariocas podem ser 

identificadas, com as quatro personagens da série, que não tinham filhos e talvez nem 

tivessem esta ambição, mas procuravam ou já tinham estabilidade em seus empregos, 

recebiam seu próprio salário, pagavam suas contas e gastavam seu dinheiro como queriam. 

Assim como retrata a música Independent Woman
28

,  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Imagem retirada do site: http://www.adorocinema.com/filmes/sex-and-the-city/sex-and-the-city-poster04.jpg 

acessado em 04 de março de 2009. 

 
28

 Música do grupo feminino Destiny Child e trilha do filme As Panteras (Charlie`s Angel), (2000), letra e 

tradução retirada do site http://letras.terra.com.br/destinys-child/10596/ acessado em 12 de setembro de 2008. 

 

http://www.adorocinema.com/filmes/sex-and-the-city/sex-and-the-city-poster04.jpg
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Pay my own finalls, oh I pay my own bills 

(Banco a minha diversão, oh e eu pago minhas próprias contas) 

Always 50/50 in relashionships 

(Sempre relacionamentos equilibrados) 

The shoes on my feet 

( O calçado nos meus pés) 

I bought it 

(Eu comprei) 

The clothes I`m wearing 

(As roupas que eu estou vestindo) 

I bought it 

(Eu comprei) 

‘Cause I depend on me 

(Porque eu dependo de mim) 

 

 A série retrata os novos pensamentos e comportamentos das mulheres da atualidade, 

mostra seus desejos e ansiedades, suas novas parcerias e novas formas de possibilidade de 

relação, retratada também nos salões de dança cariocas:  

 

A mulher participa mais ativamente da dança de salão, criando figuras, dando aulas, criando 

estilos, decidindo durante a dança e administrando atividades. Elas se impõem como co-

autoras e autoras, o que antes não acontecia.” (E., 37 anos, freqüentadora da academia 

Sindicato da Dança) 

 

Não convido, pago. Só vou aos bailes se contratar um cavalheiro ou vou ao baile de ficha. 

Pago porque gosto disso. (M. H., 74 anos, freqüentadora do baile de ficha da academia 

Jimmy de Oliveira, 2008). 

 

 Segundo, Márcia Messa, mestre em comunicação pela PUC-RS, ao escrever para a 

Revista Veja de junho de 2008: “As protagonistas de Sex and the City são ícones de um pós-

feminismo que acreditam que os direitos da mulher já estão garantidos e que é hora de ir atrás 

dos sonhos individuais” 

Da mesma forma que as protagonistas de Sex and the City, as mulheres entrevistadas 

da faixa etária entre 20 e 40 anos pensam em primeiro construir uma carreira para depois 

casar, ter filhos, (ou até mesmo não ter filhos). Algumas optam por casar e ter filhos mais 

tarde (na faixa dos 30 anos), o que tem sido uma opção de boa parte das mulheres.  
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Podemos encontrar estas mulheres também nos salões de dança da cidade, das 

entrevistadas na faixa etária entre os 20 e 30 anos, todas não eram casadas e não tinham 

filhos. 

Essa possibilidade de escolha modifica as prioridades femininas. Podemos apontar 

como conseqüência da mulher não “escolher” o caminho “comum” (de ter filhos, cuidar do 

marido e cuidar da casa) o fato de algumas não saberem realizar tarefas básicas, como tarefas 

domésticas. Tanto é que tem sido criado um mercado para este público: ateliês para ensinar 

mulheres a cozinhar, ou desempenhar tarefas domésticas por exemplo.  

Para a filósofa Viviane Mosé
29

, esta busca por algo que aparentemente parece ‘natural’ 

todas as mulheres aprenderem, se dá pelo fato de em duas décadas estas funções antes tão 

exercidas pela mulher, passarem a ser negadas, e com isso as mulheres de 20 anos, não se 

preocupam em aprender em estas funções.  

Nota-se então, uma mudança de paradigmas. Em 1968, foram queimados sutiãs como 

um dos símbolos da subjugação ao homem, assim como o espartilho – que reprimia a 

liberdade sexual feminina. Na época foram criados novos acessórios e materiais para deixar o 

sutiã mais leve e confortável, porém ele era uma peça feia e sem graça. 

 Em 1980, novos modelos foram criados, colocando como afirmação da condição da 

mulher, mostrar que é forte, bonita, destacando o seio, que arma, levanta, une, dá forma, 

mostra, reforçando a sensualidade e trazendo auto-afirmação, sendo aliado da mulher.  

Já nos anos de 1990, entramos na era dos silicones. A cirurgia para aumentar os seios 

através da colocação de uma prótese de silicones se tornou um modismo e uma febre entre as 

mulheres. Mexendo ainda mais com a vaidade feminina, que foi aflorada ainda mais, 

intensificando o mercado de moda e boa forma, a mulher passou a  buscar a boa aparência, ou 

melhor, a aparência perfeita. 

                                                 
29

 Ao escrever para o caderno Ela do jornal O Globo, em maio de 2008. 
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Essa boa aparência foi apontada como importante para os freqüentadores dos bailes. De 

acordo com eles, homens e mulheres têm que estar bem-vestidos, alguns afirmam ainda que 

devem estar perfumados e não devem estar suados. As damas parecem um pouco mais 

preocupadas com a aparência, mais vaidosas. Muitas saias, saltos, alguns brilhos...  

Percebemos então, que o vestuário e a maneira que se apresentam é uma das formas de 

chamar a atenção do outro. Chamando a atenção dele, ela o atrai para que ele a convide para 

dançar, e até mesmo o contrário: ele a atrai para que ela tenha vontade de dançar com ele e 

incitar o pedido e se ela quiser, ao invés de esperar o convite, ela pode convidar (já que hoje, a 

mulher começou a ter esta liberdade).  

Um atrai, seduz e conduz
30

 o outro, não tendo o homem a exclusividade de conduzir o 

tempo todo. Esta condução é compartilhada entre o casal mesmo que indiretamente. Dado 

apontado entre os freqüentadores dos espaços pesquisados, que acreditam que para uma boa 

dança deve haver respeito e educação entre ambos (valores sempre difundidos na dança de 

salão) e cada um deve ter prazer ao dançar.  

Afirmam que a dança de salão depende da abertura, disponibilidade, boa condução do 

homem e da liberdade e tranqüilidade da mulher de se deixar ser levada. Ou seja, acreditam 

que a dança hoje depende dos dois: tanto da mulher quanto do homem, ambos constroem a 

dança juntos: 

Alguns cavalheiros dizem que a dama deve ser submissa na dança, mas acredito que a 

participação é 50% da dama e 50% do cavalheiro. (A., 49 anos, freqüentadora do baile do 

Grêmio Recreativo Vera Cruz, 2005). 

 

A dança é uma conversa, a música propõe esta conversa. O cavalheiro propõe buscar um 

assunto e a dama o ajuda a achar este bom assunto. (R. B., freqüentador do baile da 

academia Sindicato da Dança, 2008). 

 

                                                 
30

 Entendendo que estas três palavras são sinônimas, de acordo, com o dicionário da língua portuguesa: “Seduzir: 

Atrair, cativar, fascinar. Conjuga-se como conduzir.” 
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A partir das entrevistas, podemos observar que a dança de salão vem sendo construída de 

uma nova forma em relação: a busca por uma boa dança, aos padrões de uma boa dama e um 

bom cavalheiro, aos papéis de damas e cavalheiros. 

Tanto homens quanto mulheres não mudaram de forma total os seus papéis socialmente e 

na dança de salão: mulheres continuam a cuidar da casa e dos filhos e permanecem sendo 

conduzidas e homens seguem trabalhando e conduzindo. O que mudou foi a maneira de se 

desempenhar estas funções e o acréscimo de novas funções na vida de ambos. Alguns casais, 

por exemplo, dividem as tarefas domésticas e responsabilidades com os filhos, assim como 

dividem a responsabilidade da dança: 

“temos hoje novas idéias que expressam melhor o que efetivamente ocorre no cotidiano de 

um casal, como respeito às diferenças e ao espaço do outro, negociação diária, diálogo 

permanente, troca, crescimento mútuo. Muito mais do que modelos sociais a serem 

reproduzidos, homens e mulheres procuram ‘inventar’ suas formas de parceria amorosa. 

Casar, separar, casar de novo, namorar, ‘cada um na sua casa’, ter um amante, ter um filho 

sem casar... São tantas as possibilidades que a escolha parece cada vez mais difícil”. 

(GOLDENBERG, 2000, p.120 e 121) 

 

 

Assim como acontece na sociedade, como nos coloca Goldenberg também acontece na 

dança de salão: “homens e mulheres procuram ‘inventar’ suas formas de parceria”.  

Por isso, uma parte das mulheres (em sua maioria mulheres entre 50 e 80 anos) opta 

por freqüentar bailes de ficha ou contratar um cavalheiro para dançar exclusivamente com 

elas a noite inteira, declarando que se não fizerem isso permanecem sentadas durante todo o 

baile e quase não dançam, pois os cavalheiros só querem convidar mulheres mais jovens para 

dançar. A maioria delas afirma que adora esta opção e preferem freqüentar apenas bailes de 

ficha ou contratar um cavalheiro: 

Hoje os bailes de dança de salão é um espaço em que a mulher expressa a sua liberdade, 

escolhe. É um espaço de independência para a mulher, já que hoje ela tira um homem para 

dançar... O baile ficha é tudo! Quem tema ficha, tem o poder. (M.H., 74 anos, 

freqüentadora do baile de ficha da academia Jimmy de Oliveira). 

 

E como afirma Goldenberg,  
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As transformações do papel da mulher no mundo público afetaram, dramaticamente, todos 

os seus papéis sociais. Tudo mudou nas relações afetivo-sexuais e uma série de novos 

desejos e exigências surgiram em função da independência econômica da mulher. (2000, 

p.114). 

 

 

As novas exigências e desejos femininos podem ser observados no salão. Hoje, a 

mulher não apenas chega sozinha como pode escolher o parceiro que quer dançar e não tem 

mais a obrigação de esperar o convite de um cavalheiro, ela pode escolher o parceiro. Antes 

elas eram cortejadas e hoje podem cortejar. 

 Não mais exercem apenas o papel de se deixarem ser conduzidas ou esperar serem 

convidadas a dançar. Elas assumem novas funções dentro da dança de salão. Torna-se uma 

profissional, ensina, freqüenta os bailes, dança, organiza e se estabelece também como 

profissional na área.  

Percebemos, no entanto, que as mudanças ainda estão no começo, pois é fato que ao 

analisarmos os discursos de grande parte dos atores sociais, eles se colocam resistentes a 

certas iniciativas, como o baile de ficha, por exemplo, e afirmam que as relações estabelecidas 

nos salões de dança estão se descaracterizando, pois estão ficando muito comerciais fazendo 

com que a dança perca a sua essência.  

Podemos concluir, que apesar das mudanças e das novas propostas nos formatos da 

dança de salão, ela ainda se mantém conservadora, mas observamos que nos discursos e nas 

práticas existem focos de discussão em relação aos papéis femininos e masculinos e assim, 

acreditamos que já foi dado o primeiro passo para um futuro de grandes bailes para homens e 

mulheres. 
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Considerações Finais: 

 

Hoje, mais do que nunca, homens e mulheres são quase iguais. 

(GOLDENBERG, 2000, p.121) 

 

 Atualmente, tanto o homem quanto a mulher podem escolher com quem e como irão 

se relacionar. Podem ter seu emprego próprio, seu dinheiro, podem separar-se mais 

facilmente. Em algumas situações, dividem as responsabilidades da casa, com os filhos e as 

tarefas domésticas. Entendem melhor e reconhecem o espaço que o outro reivindica. 

 Diante de tantas possibilidades, parece que escolher a melhor ou melhores opções se 

torna cada vez mais difícil. Até porque homens e mulheres ainda estão acostumados com as 

funções e papéis que desempenharam durante anos. Hoje, como os papéis estão abertos e 

pode haver trânsito entre eles, se torna mais complicado estabelecer uma nova relação. 

 As mulheres se tornaram mais exigentes em relação aos homens e ainda sonham com 

um homem perfeito. Esperam encontrar nele, uma pessoa que saiba trocar afetivamente, que 

as entendam, criando muitas expectativas e o idealizando demais. Não só a mulher, mas o 

homem também idealiza a parceira perfeita para ele.  

Assim, as expectativas de ambos são quase inalcançáveis, pois apesar de serem 

conscientes de que os papéis de ambos mudaram ainda têm a visão e o modelo de casamento 

e família tradicionais, que atualmente, nem sempre cabe a todas as relações. Talvez por isso 

haja mais divórcios, separações e insatisfações por parte dos casais.  

Aqueles que reclamam que nestas relações nada mudou ou piorou, não conseguem ver 

as transformações em suas vidas. Antes não havia muitas escolhas para homens e mulheres, 

os papéis eram bem mais definidos e delimitados, não havia opções. Hoje muitos pensam 

como no passado, dirigem seus relacionamentos com grandes idealizações do homem perfeito 

ou da mulher perfeita. 

Portanto, entendemos que após tantas transformações estamos num processo de 

transição, em que estas mudanças ainda estão sendo assimiladas e adaptadas. Homens e 
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mulheres talvez não tenham compreendido ainda a dimensão dessas mudanças: transformando 

seus papéis, a relação entre eles se torna mais complexa. 

Convivemos hoje na hibridez do ‘tradicional’ e do ‘moderno’. Até os próprios espaços 

físicos apontam para esta mistura do que é novo, com o que é antigo. 

Nessa complexidade também está inserida a dança de salão. As séries de 

transformações que ocorreram socialmente, principalmente na vida das mulheres, 

modificaram não só os espaços de dança de salão e seus freqüentadores como as 

possibilidades de relação entre damas e cavalheiros, entre espaços e atores-sociais. 

Entretanto, muitas mudanças ainda não são bem aceitas pelos praticantes, são vistas 

com certa resistência. A maioria dos entrevistados tem uma visão nostálgica da dança de 

salão, sentem falta dos bailes antigos e de como se estabeleciam as relações, tentam preservar 

o que eles chamam de “essência” da dança de salão, ao preservar valores antigos. 

Contudo, apesar das resistências a algumas transformações nos espaços de dança de 

salão cariocas, acredito (como uma das entrevistadas) que o futuro da dança de salão possa 

inserir até mesmo a inversão, mesmo que em alguns momentos, do papel de damas e 

cavalheiros, como já acontece em outros lugares, como a Espanha: 

Acredito que a dança de salão estará refletindo uma nova relação. Talvez estejamos 

repartindo as conduções como no "Contato e Improvisação". É assim mesmo que ocorre 

quando juntamos um casal que se entende bem e são bons no domínio do jogo da dança. 

Eles trocam, um alimenta o outro, às vezes a mulher conduz o homem quando sente vontade, 

e ele permite. (E., 29 anos, freqüentadora do baile da academia Sindicato da Dança, 2008). 

 

Assim, ao identificarmos que não existe uma ruptura total ao que é caracterizado como 

tradicional, nem uma adesão total ao que é identificado como moderno percebemos sim um 

diálogo constante entre essas duas categorias, de forma a reconfigurar aquilo que é tido 

como tradicional. Como destaca Souza, “(...) os atores sociais dos bailes de salão sempre 

dialogaram com a construção simbólica das tradições, reinventando-as” (2008, p.95). 
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Assim, podemos concluir que devido às novas configurações dos espaços de dança de 

salão e das estruturas sociais, temos hoje nas ruas e nos salões de dança de salão da cidade 

do Rio de Janeiro, a reinvenção dos papéis de homens e mulheres; de damas e cavalheiros. 
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Músicas na íntegra: 

 

Ai que saudades da Amélia 

Autores: Ataulfo Alves e Mario Lago 

Ano: 1941 

 
Nunca vi fazer tanta exigência 

Nem fazer o que você me faz 

Você não sabe o que é consciência 

Nem vê que eu sou um pobre rapaz 

Você só pensa em luxo e riqueza 

Tudo que você vê você quer 

Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 

Aquilo sim é que era mulher 

 

Às vezes passava fome ao meu lado 

E achava bonito não ter o que comer 

E quando me via contrariado 

Dizia: Meu filho, que se há de fazer 

 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

 

Às vezes passava fome ao meu lado 

E achava bonito não ter o que comer 

E quando me via contrariado 

Dizia: Meu filho, que se há de fazer 

 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

 

 

Todas as mulheres do mundo 

Autora: Rita Lee 

Álbum: Rita Lee (1993) 

Gravadora: Som Livre 

Ano: 1993  

 

Elas querem é poder! 

 

Mães assassinas, filhas de Maria 

Polícias femininas, nazijudias 

Gatas gatunas, kengas no cio 
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Esposas drogadas, tadinhas, mal pagas 

 

Toda mulher quer ser amada 

Toda mulher quer ser feliz 

Toda mulher se faz de coitada 

Toda mulher é meio Leila Diniz 

 

Garotas de Ipanema, minas de Minas 

Loiras, morenas, messalinas 

Santas sinistras, ministras malvadas 

Imeldas, Evitas, Beneditas estupradas 

 

Toda mulher quer ser amada 

Toda mulher quer ser feliz 

Toda mulher se faz de coitada 

Toda mulher é meio Leila Diniz 

 

Paquitas de paquete, Xuxas em crise 

Macacas de auditório,velhas atrizes 

Patroas babacas, empregadas mandonas 

Madonnas na cama, Dianas corneadas 

 

Toda mulher quer ser amada 

Toda mulher quer ser feliz 

Toda mulher se faz de coitada 

Toda mulher é meio Leila Diniz 

 

Socialites plebéias, rainhas decadentes 

Manecas alcéias, enfermeiras doentes 

Madrastas malditas, superhomem sapatas 

Irmãs La Dulce beaidetificadas 

 

Toda mulher quer ser amada 

Toda mulher quer ser feliz 

Toda mulher se faz de coitada 

Toda mulher é meio Leila Diniz  

 

Like a Virgin 

Autores: Billy Steinberg and Tom Kelly 

Intérprete: Madonna 

Álbum: Like a Virgin 

Ano: 1984 

 

 

 

I made it through the wilderness 

Somehow I made it through 

Didn't know how lost I was 
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Until I found you 

 

I was beat incomplete 

I'd been had, I was sad and blue 

But you made me feel 

Yeah, you made me feel 

Shiny and new 

 

Like a virgin 

Touched for the very first time 

Like a virgin 

When your heart beats (after first time, "With your heartbeat") 

Next to mine 

 

Gonna give you all my love, boy 

My fear is fading fast 

Been saving it all for you 

'Cause only love can last 

 

You're so fine and you're mine 

Make me strong, yeah you make me bold 

Oh your love thawed out 

Yeah, your love thawed out 

What was scared and cold 

 

Oooh, oooh, oooh 

 

You're so fine and you're mine 

I'll be yours 'till the end of time 

'Cause you made me feel 

Yeah, you made me feel 

I've nothing to hide 

 

Like a virgin, ooh, ooh 

Like a virgin 

Feels so good inside 

When you hold me, and your heart beats, and you love me 

 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 

Ooh, baby 

Can't you hear my heart beat 

For the very first time? 

Tradução: 

Como uma virgem 

Consegui sair dessa confusão 

De alguma forma, consegui 

Não sabia o quanto estava perdida 

Até encontrá-lo 
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Estava vencida, incompleta 

Fui enganada, estava triste e deprimida 

Mas você me fez sentir 

É, você me fez sentir 

Novinha em folha 

 

Como uma virgem 

Tocada pela primeira vez 

Como uma virgem 

Quando seu coração bate próximo do meu 

 

Vou lhe dar todo meu amor, rapaz 

Meu medo está sumindo rapidamente 

Andei guardando tudo isso para você 

Pois apenas o amor dura 

 

Você é ótimo, e é meu 

Me faz forte, sim, me faz ousada 

Oh, seu amor derreteu 

Sim, seu amor derreteu 

O que estava frio e com medo 

 

(Oooh, oooh, oooh) 

 

Você é ótimo, e é meu 

Serei sua até o fim dos tempos 

Pois você me fez sentir 

Sim, você me fez sentir 

Que não tenho nada a esconder 

 

Como uma virgem, ooh, ooh 

Como uma virgem 

Me sinto tão bem aqui dentro 

Quando você me abraça, e o seu coração bate, e você me ama 

 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 

Ooh, baby 

Pode ouvir meu coração bater 

Pela primeira vez? 

 

Independent Woman part 1 

Autores: B.Knowles, S. Barnes, C. Rooney, J. Olivier 

Intérprete: Destiny Child 

Álbum: Survivor e trilha do filme “As Panteras” 

Gravadora: BMG 

Ano: 2001 
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Question: Tell me what you think about me 

I buy my own diamonds and I buy my own rings 

Only ring your cell-y when I'm feelin lonely 

When it's all over please get up and leave 

Question: Tell me how you feel about this 

gotta control me boy you get dismissed 

Pay my own finalls, oh and I pay my own bills 

Always 50/50 in relationships 

 

The shoes on my feet 

I bought it 

The clothes I'm wearing 

I bought it 

The rock I'm rockin' 

I bought it 

'Cause I depend on me 

If I want it 

The watch I'm wearin' 

I bought it 

The house I live in 

I bought it 

The car I'm driving 

I bought it 

cause I depend on me 

(I depend on me) 

 

All the women who are independent 

Throw your hands up at me 

All the honeys who makin' money 

Throw your hands up at me 

All the mommas who profit dollas 

Throw your hands up at me 

All the ladies who truly feel me 

Throw your hands up at me 

 

Girl I didn't know you could get down like that 

Charlie, how your Angels get down like that 

Girl I didn't know you could get down like that 

Charlie, how your Angels get down like that 

 

Tell me how you feel about this 

Do what I want, live how I wanna live 

I worked hard and sacrificed to get what I get 

Ladies, it ain't easy bein' independent 

Question: How'd you like this knowledge that I brought 

Braggin' on that cash that he gave you is the front 

If you're gonna brag make sure it's your money you flaunt 

Depend on no one else to give you what you want 

 

The shoes on my feet 
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I brought it 

The clothes I'm wearing 

I brought it 

The rock I'm rockin' 

I brought it 

'Cause I depend on me 

If I want it 

The watch I'm wearin' 

Ive got it 

The house I live in 

I bought it 

The car I'm driving 

I bought it 

I depend on me 

(I depend on me) 

 

All the women who are independent 

Throw your hands up at me 

All the honeys who makin' money 

Throw your hands up at me 

All the mommas who profit dollas 

Throw your hands up at me 

All the ladies who truly feel me 

Throw your hands up at me 

 

Girl I didn't know you could get down like that 

Charlie, how your Angels get down like that 

Girl I didn't know you could get down like that 

Charlie, how your Angels get down like Destiny's Child 

 

Wassup? 

You in the house? 

Sure 'nuff 

We'll break these people off Angel style 

 

Child of Destiny 

Independent beauty 

No one else can scare me 

Charlie's Angels 

 

Woah 

All the women who are independent 

Throw your hands up at me 

All the honeys who makin' money 

Throw your hands up at me 

All the mommas who profit dollas 

Throw your hands up at me 

All the ladies who truly feel me 

Throw your hands up at me 
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Girl I didn't know you could get down like that 

Charlie, how your Angels get down like that 

 

Tradução: 

Mulher Independente Parte 1 
 

 

Pergunta: Diga o que você acha de mim 

Eu compro meus próprios diamantes e compro meus próprios anéis 

Seu celular toca somente quando eu me sinto sozinha 

Quando tudo isso acabar por favor levante-se e saia 

 

Pergunta: Diga o que você sente sobre isso 

Tente me controlar, garoto você é dispensado 

Banco a minha diversão, oh e eu pago minhas próprias contas 

Sempre relacionamentos equilibrados 

 

O calçado nos meus pés 

Eu comprei 

As roupas que eu estou vestindo 

Eu comprei 

Os diamantes que eu estou balançando 

Eu comprei 

Porque eu dependo de mim 

Se eu quiser o relógio que você está usando 

Eu comprarei 

A casa onde eu moro 

Eu comprei 

O carro que estou dirigindo 

Eu comprei 

Eu dependo de mim 

(Eu dependo de mim) 

 

Todas as mulheres que são independentes 

Joguem suas mãos sobre mim 

Todas as queridas que fazem seu próprio dinheiro 

Joguem suas mãos sobre mim 

Todas as mamães que ganham dólares 

Joguem suas mãos sobre mim 

Todas as mulheres que realmente me sentem 

Joguem suas mãos sobre mim  

 

Garota eu não entendo como você pôde ir até embaixo assim 

Charlie, como suas Panteras vão até embaixo assim 

Garota eu não entendo como você pôde ir até embaixo assim 

Charlie, como suas Panteras vão até embaixo assim  

 

Diga como você se sente sobre isso 

Faço o que eu quero, vivo como eu quero viver 
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Eu trabalhei duro e me sacrifiquei para conseguir o que consegui 

Mulheres, não é nada fácil ser independente 

 

Pergunta: Como você gostaria de ter essa sabedoria que eu obtive 

gabando-se daquele dinheiro que ele lhe deu como pretexto 

Se você certamente irá se gabar do seu dinheiro, da sua ostentação 

Dependendo de ninguém mais pra lhe dar o que você quiser 

 

O calçado nos meus pés 

Eu comprei 

As roupas que eu estou vestindo 

Eu comprei 

Os diamantes que eu estou balançando 

Eu comprei 

Porque eu dependo de mim 

Se eu quiser o relógio que você está usando 

Eu comprarei 

A casa onde eu moro 

Eu comprei 

O carro que estou dirigindo 

Eu comprei 

Eu dependo de mim 

(Eu dependo de mim) 

 

Todas as mulheres que são independentes 

Joguem suas mãos sobre mim 

Todas as queridas que fazem seu própio dinheiro 

Joguem suas mãos sobre mim 

Todas as mamães que ganham dólares 

Joguem suas mãos sobre mim 

Todas as mulheres que realmente me sentem 

Joguem suas mãos sobre mim  

 

Destiny's Child 

O que há? 

Vocês estão na área? 

lógico camarada 

Vamos chocar esse pessoal com o "Estilo Pantera" !  

 

Filha do Destino, 

Beleza Independente, 

Ninguém mais pode me assustar, 

...Panteras!  

 

Todas as mulheres que são independentes 

Joguem suas mãos sobre mim 

Todas as queridas que fazem seu própio dinheiro 

Joguem suas mãos sobre mim 

Todas as mamães que ganham dólares 

Joguem suas mãos sobre mim 
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Todas as mulheres que realmente me sentem 

Joguem suas mãos sobre mim  

 

Garota eu não entendo como você pôde ir até embaixo assim 

Charlie, como suas Panteras vão até embaixo assim 

Garota eu não entendo como você pôde ir até embaixo assim 

Charlie, como suas Panteras vão até embaixo assim  
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Entrevistas  

Questionário a aplicado aos entrevistados 

 

Questionários para mulheres a partir de 40 anos 

1. Qual é o seu nome?  

2. Onde mora?   

3. Quantos anos você tem?  

4. Qual é sua profissão?  

5. Há quanto tempo você dança?  

6. Você é casada? Tem filhos?  

7. Seu marido ou namorado dança também?  

8. Que espaço a dança ocupa na sua vida hoje?  

9. Como você vê a dança de salão para mulheres hoje?  

10. Você acha que a dança de salão se modificou ao longo dos anos? Se modificou o que 

modificou?  

11. Você mudou depois que passou a dançar?  

12. A relação entre dama e cavalheiro mudou?  

13. Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal?  

14. Como você aprendeu a dançar?  

15. Você já convidou um homem para dançar?  

16. Você pode citar o nome de uma profissional de dança?  

 

Questionário para mulheres a partir dos 20 anos até os 39anos 

1. Qual é o seu nome?  

2. Onde mora?  

3. Quantos anos você tem?  

4. Qual é a sua profissão?   

5. Há quanto tempo você dança?  

6. Você é casada? Tem filhos?    

7. Seu marido ou namorado dançam também?  

8. Que espaço a dança ocupa na sua vida hoje?   

9. Você mudou depois que passou a dançar? O que mudou?  

10. Você acha que a dança de salão é diferente da dança de 50 anos atrás? O que é 

diferente?  

11. O que você acha destas mudanças?  

12. A relação entre dama e cavalheiro mudou ao longo dos anos? O que mudou?  

13. Como deve ser a dama ideal ou o cavalheiro ideal?  

14. Como você aprendeu a dançar?  

15. Você já convidou um homem para dançar?  

16. Você pode citar o nome de uma profissional de dança?  

 

 

Questionário para homens 

1. Qual é o seu nome?  

2. Onde mora?  

3. Quantos anos você tem?  

4. Você é casado? Tem filhos? 

5. Sua mulher ou namorada dança também?  

6. Você acha que a dança de salão mudou muito durante os anos? O que mudou? 

7.  Você gosta destas mudanças?  
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8. Você acha que o comportamento das mulheres na dança em geral mudou? O que 

mudou?  

9. Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal?  

10. Você acha que a relação entre dama e cavalheiro mudou? O que mudou?  

11. Qual deve ser o papel da dama hoje? Qual era o papel dela há 50 anos atrás? 

12. O que você acha de aprender a dançar com uma mulher?  

13. Como você reagiria se uma mulher te chamasse para dançar?  

14. Você pode citar o nome de uma profissional de dança?  

 

 

Entrevistas com as mulheres a partir de 50 anos: 

 
Baile – Ficha da Academia Jimmy de Oliveira – realizada no dia 14/09/07 

 

Qual é o seu nome? 

Vânia Santos 

 

 Quantos anos você tem? 

45 anos  

 

 Qual a sua profissão? 

Funcionária pública.  

 

Há quanto tempo você dança? 

Há seis meses.  

 

Você é casada? Tem filhos? 

Sim. Tenho um filho.  

 

Seu marido ou namorado dança também? 

Não.  

 

Como você, dama se vê na dança? 

Acho ótimo, faz bem para tudo.  

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida hoje? 

Faz parte da vida, necessidade, fundamental (1ª vez no baile-ficha).  

 

Como você vê a dança de salão para as mulheres hoje? 

Algo que faz bem para as mulheres, se distrair e não pensar em nada.  

 

Você acha que a dança de salão se modificou ao longo dos anos? 

Sim. Em relação aos ritmos.  

 

 Você mudou depois que passou a dançar?  

Sim. Fiquei mais descontraída.  

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? 

Não sei porque faço dança de salão há pouco tempo.  
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Como deve ser o cavalheiro ideal e a dama ideal? 

A dama ideal é aquela que entende a condução, o cavalheiro é aquele carinhoso e que sabe 

conduzir.  

 

Como você aprendeu a dançar? 

Aprendi a dançar na academia, incentivada por amigos.  

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Já. O meu amigo que está ao meu lado.  

 
 

Baile - ficha da Academia Jimmy de Oliveira - realizada no dia 21/09/07 

 

Qual é o seu nome? 

Monique Leal. 

 

Quantos anos você tem? 

52 anos. 

 

Qual é a sua profissão? 

Psicóloga.  

 

Há quanto tempo você dança? 

Comecei a dançar em 1991, mas tive algumas interrupções.  

 

Você é casada? Tem filhos? 

Sim, e tenho um filho.  

 

Seu marido ou namorado dança também? 

Não. Ele gosta mas não tem tempo, porque é médico ortopedista.  

 

É a primeira vez que vem a este baile? 

Não. É a terceira.  

 

Como você se vê na dança hoje? 

É uma grande terapia, principalmente para mulheres sozinhas.  

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida hoje? 

Total importância, não abriria mão, primeira prioridade. Meu marido gosta e diz que tenho 

que fazer.  

 

Como você vê a dança para as mulheres hoje? 

Uma distração e principalmente como um exercício físico.  

 

Você acha que a dança de salão se modificou ao longo dos anos? 

Sim. Antes tinha muito preconceito, porque as mulheres solteiras, não podiam ir ao baile, 

nem mulheres casadas podiam ir ao baile sozinha. Cresceu o número de academia, 

crescendo a procura e a divulgação da dança de salão.  

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? 
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Não posso afirmar.  

 

Como deve ser o cavalheiro ideal ou a dama ideal? 

Os dois devem ser felizes, disponíveis para se divertir, terem respeito. A dama deve 

dançar com o cavalheiro que a diverte.  

 

Como você aprendeu a dançar? 

No Jaime Arôxa, entrei na academia porque pensei que fosse enlouquecer, pois o meu 

marido tinha ido para fora do país.  

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Sim. Várias vezes. Inclusive ia chamar um cavalheiro, se não tivesse dando esta 

entrevista.  

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Maria Antonietta, a única que conheço e ouvi falar.  

 

 

Baile – Ficha da Academia Jimmy de Oliveira - realizada no dia 21/09/07 

 

Qual é o seu nome? 

Naide Neves Pinto 

 

Quantos anos você tem? 

56 anos. 

 

Qual é a sua profissão? 

Aposentada.  

 

Onde Mora? 

Moro em Teresópolis.  

 

Há quanto tempo você dança? 

20 anos. Sempre gostei de dançar.  

 

Você é casada? Tem filhos? 

Sim. Não.  

 

Seu marido ou namorado dança também? 

Sim. Dança lá na minha cidade. Comecei primeiro e ele começou depois.  

 

Como você dama, se vê na dança hoje? 

A dança é terapia e prazer. 

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida? 

Auto-estima. Adoro academia, dançar e malhar. Frequento academia há 30 anos.  

 

Como você vê a dança de salão para mulheres hoje? 

Acho fundamental, para me soltar, se livrar do estresse e da depressão.  
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Você acha que a dança de salão se modificou ao longo dos anos? Se modificou, o que 

mudou? 

Sim. Aumentou o número de pessoas adeptas.  

 

Você mudou depois que passou a dançar? 

Tive mais alegria. 

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? O que mudou? 

Só tende a melhorar e a aprimorar. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

A dama ideal deve ser educada e ter respeito e esperar a condução do cavalheiro.  

 

Como você aprendeu a dançar? 

Na academia. Hoje em dia faço aula com professor particular com o meu marido. 

Costumo freqüentar bailes lá em Teresópolis. Não costumo freqüentar bailes fichas lá, 

porque lá as pessoas não gostam muito deste tipo de baile e não é muito comum. Lá é 

mais devagar do que o Rio. O Rio é mais alegre para dança.  

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Já. Na dança não tem nada demais nisso.  

 

Você pode citar o nome de uma profissional da dança? 

Regina, responsável e organizadora do baile.  

 

 

Baile – Ficha da Academia Jimmy de Oliveira - realizada no dia 21/09/07 

 

Qual é o seu nome? 

Márcia Correa 

 

Quantos anos você tem? 

59 anos. 

 

Qual é a sua profissão? 

Aposentada.  

 

Há quanto tempo você dança? 

Desde 1973. 

 

Você é casada? Tem filhos? 

Sim. Sim.  

 

Seu marido ou namorado dança? 

Não, detesta. Mas não se incomoda que eu venha dançar.  

 

Como você vê a dança hoje? 

Bonita, permite que cada pessoa coloque a sua expressividade nela. O melhor da dança é o 

rejuvenescimento que ela dá.  
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Que espaço a dança ocupa na sua vida? 

Só como lazer. Dificilmente escolheria como profissão, é uma luta para as pessoas que 

tenham esta disposição. 

 

 

Como você vê a dança de salão para as mulheres hoje? 

Depende do que a mulher busca. Por exemplo, quando você é solteira e disponível tem 

pouca idade, pode encontrar bons amigos. Há mulheres que buscam a dança pela dança. 

São todos amigos não há interesses maiores. 

 

Você mudou depois que você passou a dançar? 

Não. Mudei pela vida mesmo. Venho ao baile para me distrair, como um exercício físico.  

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? 

Mudou. Antigamente um homem chamava você para dançar, hoje só acontece se você 

tiver com um grupo de amigos.  

 

Qual é a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Cavalheiro ideal é aquele que não invade ou chateia a dama. A dama ideal para o 

cavalheiro é a dama que corresponde a sua dança.  

 

Como você aprendeu a dançar? 

Foi num baile, na Elite. Um senhor, chamado Edgar, que nunca tinha visto me chamou 

para dançar, me ensinou a dançar perto do bar, sem ir para o meio do salão. Depois eu 

voltei mais vezes ao baile e dançava com ele e seus amigos. Depois comecei a fazer aulas 

em academia, na época nenhuma menina da Zona Sul dançava em academia.  

 

 Você já convidou um homem para dançar? 

Claro.  

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Verinha Reis. 

 

 

Estudantina Musical - realizada no dia 22/09/07 

 

Qual é o seu nome? 

Sonia Cristina Souza 

 

Onde mora? 

Tijuca.  

 

Quantos anos você tem? 

49 anos. 

 

Qual é a sua profissão? 

Funcionária da prefeitura do Rio, divisão de infra-estrutura.  

 

Há quanto tempo você dança? 

20 anos.  
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Você é casada? Tem filhos? 

Sim. Não.  

 

Seu marido ou namorado dança também?  

 Sim. 

 

Você vem sempre aqui (na Estudantina)? Costumam dançar com pessoas diferentes? 
Sim. Freqüentamos (ela e o marido) aqui normalmente e dançamos com outras pessoas no 

espaço.  

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida hoje? 

Minha ginástica, meu lazer.  

 

Como você vê a dança de salão para as mulheres hoje? 

Muitas mulheres vem pela companhia e para fazer amigos, com esta coisa de cavalheiro 

de aluguel, só querem chamar os jovens para dançar. Perderam a essência de se arrumar e 

esperar alguém te chamar para dançar e tal. 

 

Você acha que a dança de salão se modificou ao longo dos anos? Se modificou, o que 

modificou? 

Sim. Adaptou-se aos novos espaços, novos passos.  

 

Comentários: A dança de salão está voltando. O pessoal jovem está descobrindo a dança. 

Os jovens ainda não descobriram a sedução, de uma mulher ficar vestida, esperando o 

homem atravessar o salão e chamá-la para dançar... mas aí quando ela diz não, não é legal. 

Maria Antonietta ensinou que só se recusa bêbado. Os jovens só dançam entre si, estraga a 

dança. A dama deve dançar com todos que a convide.  

 

Você mudou depois que passou a dançar? 

Só fiz mais amigos.  

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? 

Mudou. Na Estudantina as pessoas não vem para azarar, só para dançar, aqui não mudou. 

Num outro espaço as pessoas vão para se arranjar.  

 

Como é o cavalheiro ideal e a dama ideal? 

Dama - Tem que ter simplesmente vontade de dançar e ter bom humor. 

Cavalheiro - Tira qualquer mulher que dança, sem fazer 'espalhafatices' tem que dançar 

para dama e não para ele. Devem dançar com sintonia.  

 

Como você aprendeu a dançar? 

Aprendi a dançar com Maria Antonietta na sua casa. Um dia vim aqui (na Estudantina) e 

ela me mandou  ir a casa dela que ela ia me ensinar. 

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Já.  

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Maria Antonietta. 
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Estudantina Musical - realizada no dia 12/04/08 

 

Qual é o seu nome? 

Irani Vieira Silva 

 

Onde mora? 

Copacabana 

 

Quantos anos você tem? 

54 anos. 

 

Qual é a sua profissão? 

Instrumentadora cirúrgica 

 

Há quanto tempo você dança? Frequenta outros bailes ? 

Há 20 anos e vou a outros bailes além da Estudantina. 

 

Você é casada? Tem filhos? 

Sim. Tenho três filhos. 

 

Seu marido ou namorado dança também? 

Não. Mas não se incomoda que eu dance. 

 

Comentário: A Estudantina era muito alegre. Agora as pessoas só vem com cavalheiros de 

aluguel e dama de aluguel. Antes o espaço era um todo. 

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida hoje? 

Um grande espaço, lazer. 

 

Como você vê a dança de salão para as mulheres hoje? 

Uma terapia. Auto - estima. 

 

Você acha que a dança de salão se modificou ao longo dos anos? Se modificou o que 

foi? 

Não. Não criaram nada além do básico. 

 

Você mudou depois que passou a dançar? 

Não. Mudei nada. Porque sempre dancei. 

 

Como você aprendeu a dançar? 

 Aprendi a dançar com o meu pai, que era argentino.Em casa era natural dançar. 

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? 

Mudou. Antes havia um romantismo até uns 4, 6 anos atrás. Hoje o interesse é financeiro, 

os caras ganham para dançar. Perdeu a graça. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Dama ideal - Vem para dançar com qualquer pessoa. 
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Cavalheiro ideal - Também vem para dançar com qualquer uma. 

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Já. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Não sei. 

 

 

 

Baile Estudantina Musical – realizada no dia 12/04/08 

Qual é o seu nome? 

Fernanda Ferreira 

 

Onde mora?  

Tijuca 

 

Quantos anos você tem? 

66 anos. 

 

Você é casada? Tem filhos? 

Viúva. Uma filha. 

 

Qual é a sua profissão? 

 Aposentada 

 

Há quanto tempo você dança? 

Cinco anos. 

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida? 

É muito importante. 

 

Como você vê a dança de salão para as mulheres hoje? 

É bom. Apesar de os homens dançarem antigamente porque gostavam, e hoje ser por 

dinheiro. 

 

Você acha que a dança de salão se modificou ao longo dos anos? 

Mudou. Quando você vai a um baile e não contrata um cavalheiro você não dança. 

 

Você mudou depois que passou a dançar? 

Mudei. Fiquei mais desinibida, mais feliz. 

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? 

Mudou. Existia a paquera e agora não. 

 

Como você aprendeu a dançar? 

Numa academia com uma professora e agora com o rapaz que me acompanha nos bailes 

(cavalheiro contratado). 

 

Você frequenta outros bailes? 
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Sim. 

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Não. Nunca. O cavalheiro contratado sempre vai com ela. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Maria Antonietta. 

 

 

 

Baile da academia Sindicato da Dança – realizada no dia 27/04/08 

 

Qual é o seu nome? 

Gilda Santos. 

 

Onde você mora? 

Tijuca. 

 

Quantos anos você tem? 

60 anos. 

 

Qual é a sua profissão? 

Analista de sistemas. 

 

Você é aluna da academia? 

Sim, aluna da academia. 

 

Há quanto tempo você dança? Dança em outros bailes? 

Dança desde os 11 anos. Sim. 

 

Você é casada? Tem filhos? 

Não. Não. 

 

Que espaço a dança tem na sua vida? 

Muita importância. Não vivo sem ela. 

 

Como você vê a dança de salão para as mulheres hoje? 

Algumas mulheres gostam de dançar para se exibir e outras para brincar, curtir. 

 

Você acha que a dança de salão modificou ao longo dos anos? 

Bastante. Passos novos, antigamente eram menos passos. Os passos eram muito 

diferentes. 

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? 

Sim, mudou. Hoje se dança com a intenção de dançar, antes era mais para paquera. 

 

Você mudou depois que passou a dançar? 

Não. Sempre dancei desde pequena. Minha mãe sempre dançou e levava as filhas para 

dançar. A família e os amigos não se incomodavam com isso. 
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Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Cavalheiro ideal – dançar com sentimento, com a música. 

Dama ideal – acompanha-o. 

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Sim. Muitas vezes. Aqui (no baile da academia) frequentemente. Se eu estiver num lugar 

em que não conheço as pessoas, espero ser chamada para dançar. Não acho legal a mulher 

chamar para dançar. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Adriana (mulher e parceira do dono da academia, Luís Florião). 

 

 

Baile da Academia Sindicato da Dança – realizada no dia 27/04/08 

Qual é o seu nome? 

Maria Aparecida Lima. 

 

Onde mora? 

Tijuca. 

 

Quantos anos você tem? 

52 anos. 

 

Qual é a sua profissão? 

Professora de Educação Musical. 

 

Há quanto tempo você dança? 

Sete ou oito anos. 

 

Você é casada? Tem filhos? 

Sim. Não. 

 

Seu marido ou namorado dança também? Se incomode que você venha para o baile 

dançar? 

Não. Se incomoda de eu não estar com ele, independente de estar no baile ou não. 

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida? 

Grande. Me traz prazer e aprendizado. 

 

Como você vê a dança de salão para as mulheres hoje? 

Dançar é um encontro cheio de desencontros, uma relação de relacionamentos. Há 

cavalheiros que gostam de brincar, de curtir aí você vai na onda deles, mas há outros que 

levam as coisas mais a sério. Mas é importante estar na música. As damas devem brincar 

muito na dança, quando o cavalheiro é sensível ele dá espaço para brincadeiras. Cria-se 

intimidade na dança. 

 

Você acha que a dança de salão se modificou ao longo dos anos? O que modificou? 

Tudo muda. As coisas mudam, as relações mudam, os passos. Acho que uma dança pega 

características da outra (por exemplo, o samba com o tempo passa a ter características do 

bolero). 
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Você mudou depois que passou a dançar? 

Sim. Tive contato com o meu auto-controle e minha ansiedade e descobri facetas em mim 

mesmo. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

O bom cavalheiro é aquele que já foi dama. Pensa o passo antes, é sensível com a sua 

parceira, sabe o limite dela. Se a dança não for prazerosa, não é válido. Ambos devem 

dançar para satisfazer um ao outro. 

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? 

Provavelmente algumas coisas tenham mudado. Lembrei-me agora de uma frase da Maria 

Antonietta: “Quando danço, as notas são pisadas”, que me faz pensar em fluição na dança 

e esta relação de fluição vem desde o início de tudo, desde a maneira como se pega a dama. 

 

Como você aprendeu a dançar? 

Aqui. Quando era pequena dançava em casa. Acho que na dança de salão deve haver 

maturidade, percepção do outro e do contexto. 

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Sim, mas só quem eu conheço. E quando o baile é de tango, os cavalheiros só chamam 

quem eles conhecem, porque tango é tão difícil minucioso, que eles tem medo de chamar 

alguém que não sabe dançar direito e passar vergonha. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional da dança? 

Maria Antonietta, Adriana (mulher e parceira de dança do dono da academia, Luís Florião) 

e Alice (parceira do André, da academia do Xangô). 

 

 

Baile – Ficha da Academia Jimmy de Oliveira – realizada no dia 06/06/08 

Qual é o seu nome? 

Altair Monteiro.  

 

Onde mora? 

Centro.  

 

Quantos anos você tem? 

75 anos.  

 

Qual é a sua profissão? 

Aposentada. Era contadora.  

 

Há quanto tempo você dança? 

22 anos.  

 

Você é casada? Tem filhos? 

Divorciada e tenho dois filhos.  

 

Seu marido ou namorado dançava também? 

Ele dançava e me levava nos bailes.  
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Que espaço a dança ocupa na sua vida? 

É tudo. Sem a dança não sou ninguém. 

 

Como você vê a dança para as mulheres hoje? 

Coisa boa, exercício, não a deixa ficar parada.  

 

Você acha que a dança de salão mudou ao longo dos anos? O que modificou? 

Mudou. Antes se dançava a moda antiga e depois teve que se aprender nas academias, para 

aprender a dançar de forma mais moderna.  

 

Você mudou depois que passou a dançar? 

Não mudei não, continuo sossegada. 

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? 

Sim. Hoje é mais dança do que outra coisa. Hoje se faz amizade... 

  

Você tem um cavalheiro que você goste mais de dançar? 

Sim. Sempre danço com o Leonardo e neste momento estou sentada porque está tocando 

forró e não gosto de dançar forró.  

 

Como você aprendeu a dançar? 

Aprendi a dançar na academia da Yeda Cardoso.  

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Sim. Neste baile é comum a gente chamar um homem para dançar, mas os homens também 

chamam.  

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Sheila Aquino. Ela é professora, tem uma academia aqui, é uma pessoa bem simples. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Devem saber dançar, escolher quem dança mais e quem mais se adapta mais a você, a 

dama deve ser leve de levar e delicada.  

 

Observação: Vem sempre a este baile, vem sozinha e conhece todos. É amiga e vizinha da 

Regina. Freqüenta outros bailes quando a Regina a leva. 

 

 

 

Baile – Ficha da Academia Jimmy de Oliveira – realizada no dia 06/06/08 

 

Qual é o seu nome? 

Leny Araújo Canarin. 

 

Onde mora? 

Tijuca. 

 

Quantos anos você tem? 

62 anos.  
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Qual é a sua profissão? 

Enfermeira Instrumentadora.  

 

Há quanto tempo você dança? 

22 anos.  

 

Você é casada? Tem filhos? 

Sim. Sim, três filhos.  

 

Seu marido ou namorado dançam também? 

Sim.  

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida hoje? 

Hoje em dia, prazer, relaxamento e exercício físico.  

 

Como você vê a dança de salão para as mulheres hoje? 

O mesmo para mim. Bom para o psicológico, prazer, proporciona uma felicidade imensa.  

 

Você acha que a dança de salão mudou ao longo dos anos? O que mudou? 

Sim. Bastante. Sempre foi prazerosa, mas o número de pessoas que entraram para a dança 

de salão cresceu, tanto pelo prazer como pelo relacionamento.  

 

Você mudou depois que passou a dançar? 

Não. Sempre fui assim. A dança me deixa com satisfação grande e bom humor.  

 

Como você aprendeu a dançar? 

Nunca aprendi a dançar mesmo, realmente. Comecei a dançar em casa, depois passei a 

freqüentar bailes e mais tarde fui para academia. 

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? 

Sim. As mulheres sempre tiveram muita ansiedade de serem tiradas para dançar, hoje 

menos porque elas têm a opção de pagar por esta dança. 

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Só cavalheiro conhecido, é um pouco de machismo da minha parte, pois acho que o 

homem deve cortejar a dama. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Maria Antonietta. 

 

 

Baile da Academia Jimmy de Oliveira – realizada no dia 27/04/08 

 

Qual é o seu nome? 

Maria Helena Ruopp 

 

Onde mora? 

Gávea 
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Quantos anos você? 

74 anos. 

 

Qual é a sua profissão? 

Aposentada, era bibliotecária. 

 

Você é casada? Tem filhos? 

Viúva. Quatro filhos. 

 

Há quanto tempo você dança? 

10 anos. 

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida? 

É importante e muito bom. 

 

Como você vê a dança para as mulheres hoje? 

Um espaço de liberdade. 

 

Você acha que a dança de salão se modificou ao longo dos anos? O que mudou? 

Muito. Hoje é um espaço em que a mulher expressa a sua liberdade, escolhe. È um espaço 

de independência para a mulher, já que hoje ela tira um homem para dançar... O baile ficha 

é tudo! Quem tem a ficha tem o poder. 

 

Você mudou depois que passou a dançar? 

Não. 

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou? 

Muito. O cavalheiro hoje é um profissional da dança. 

 

Como você aprendeu a dançar? 

Um pouco em academia, mas aprendi mesmo nos salões. 

 

Você já convidou um homem para dançar?  

Já. Toda hora. Não convido, pago. Só vou aos bailes de ficha ou contrato um cavalheiro 

para dançar em bailes normais. Pago porque gosto disso. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional da dança? 

Sheila Aquino. 

 

  

Entrevistas com mulheres entre 20 a 39 anos 

 
 

Estudantina Musical – realizada no dia 15/09/07 

. 

Qual é o seu nome? 

Gabriela 

 

Quantos anos você tem? 

26 anos 
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Qual é a sua profissão? 

Administradora  

 

Você é casada? Tem filhos? 

Solteira, namorando. Não.  

 

Seu marido ou namorado dançam também? 

Sim. (A acompanhava) 

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida? 

Lazer e alternativa para ‘desestressar’, diversão. 

 

Como você vê a dança de salão para as mulheres hoje? 

Boa alternativa de diversão.  

 

Você acha que a dança de salão modificou? O que modificou? 

Sim. A entrada de pessoas mais jovens.  

 

Você mudou depois que passou a dançar? O que mudou? 

Sim. A vida ficou mais leve.  

 

Você acha que a dança de salão hoje é diferente da dança de 50 anos atrás? O que é 

diferente? 

Sim. Perdeu-se o cavalheirismo natural, algumas damas só dançam se pagar para isso.  

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Devem se respeitar e respeitar a dama e o cavalheiro dos outros.  

 

Como você aprendeu a dançar? 

Aprendi a dançar na academia do Alex de Carvalho.  

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Sim. Meu namorado (que estava ao lado) e meu irmão.  

 

 

Baile da Estudantina Musical – realizada no dia 12/04/08 

Qual é o seu nome? 

Sheila Menini 

 

Onde mora? 

 Juiz de Fora. É a 1ª vez na Estudantina, estava morando no Rio para fazer Mestrado. 

 

Qual é a sua profissão? 

Engenheira Civil 

 

Quantos anos você tem? 

35 anos 

 

Você é casada? Tem filhos? 
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 Solteira. Não. 

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida? 

Fonte de lazer e refúgio dos problemas. 

 

Você mudou depois que passou a dançar? 

Muito. Fiquei mais flexível e descontraída. 

 

Você acha que a dança de salão mudou ao longo dos anos? O que mudou? 

Mudou sim. E tende a mudar mais ainda. A mulher tem um papel importante na sociedade 

que deve mudar ainda mais. 

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou?  

Se ainda não mudou vai mudar. A mulher vai se impondo mais na dança também. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Dama ideal - deve deixar ser conduzida. 

Cavalheiro ideal - Respeitar os limites da dança. O cavalheiro dança para ele e a dama que 

se adapte. 

 

Onde você aprendeu a dançar? 

Numa escola de dança em Juiz de Fora. Não sabia dançar. 

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Já. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Silvana Marques. Ela aprendeu a dançar com o Jaime Arôxa, é de Juiz de Fora. 

 

Qual o papel você acha mais importante na dança de salão: o do homem ou da 

mulher? 

O do homem é tão importante que deve entender os limites da parceira, dar confiança. 

 

 

Baile da Academia Sindicato da Dança – realizado no dia 27/04/08 

Qual é o seu nome? 

Michelle Dantas. 

 

Onde mora? 

       Tijuca. 

 

Quantos anos você tem? 

29 anos. 

 

Qual é a sua profissão? 

Professora de dança de salão. Comecei a dar aulas nesta academia e estou voltando nela 

(neste dia) depois de dois anos sem vir aqui. Hoje dou aulas na academia Artmanha ( o 

dono da academia se chama João Marcio). 

 

Há quanto tempo você dança? 
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Há cinco anos. O tempo em que dou aulas se confunde com o tempo em que aprendi. 

Comecei a dançar aqui, nesta academia e durante as aulas ajudava os outros alunos, tirava 

dúvidas e ensinava. Os próprios alunos me elogiava e dizia que eu explicava bem e devia 

ser professora. Então passei a fazer aula como bolsista, aprendendo a dar aulas. Minha 

primeira aula foi em 2002, dando aula particular para um senhor, aluno da academia. 

 

Você é casada? Tem filhos? 

Não, solteira. Não. 

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida? 

Todo espaço. 100%. Antes de começar a dar aula, não tinha profissão definida, não tinha 

estabilidade financeira. Voltei ao mercado de trabalho com a dança, trazendo assim 

segurança, foi também meu primeiro emprego fixo.  

 

Você mudou depois que passou a dançar? O que mudou? 

Mudei o meu gosto musical e trouxe amadurecimento pessoal. 

 

Você acha que a dança de salão mudou ao longo dos anos? O que mudou? 

Mudou, mas ainda preserva algumas tradições.  

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou ao longo dos anos? 

Sim. A dama, hoje, interfere muito mais na dança. Ela aproveita para imprimir sua 

personalidade. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Cavalheiro ideal – Confortável para a dama. Faz parecer que não existe comando e faz as 

danças em cima das propostas dela. 

Dama ideal – Deixa o cavalheiro conduzir e não fica preocupada em errar e sim em 

contribuir com 50% enquanto o cavalheiro também se preocupa com os outros 50% para 

fazer uma boa dança. 

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Sempre. Os cavalheiros são muito inseguros, tem medo de errar, tira apenas quem conhece, 

porque tem mais chances de serem aceitos. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Bianca Gonzáles (parceira do Jaime Arôxa). 

 

Observação: afirma que as mudanças na relação entre dama e cavalheiro é um reflexo dos 

novos tempos, é reflexo das mudanças na sociedade em relação à conquista de direitos das 

mulheres e as mudanças de comportamento. 

 

 

Baile da Academia Sindicato da Dança – realizada no dia 27/04/08 

 

Qual é o seu nome? 

Isabela G. Martins 

 

Quantos anos você tem? 

21 anos. 
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Onde mora? 

Grajaú. 

 

Qual é a sua profissão? 

Engenheira de Produção. 

 

Há quanto tempo você dança? 

Dança de salão há sete anos. Outras danças, dancei durante nove anos. Comecei a dançar 

após ter assistido ‘Dirty Dancing’. 

 

Você é casada? Tem filhos? 

Não, tenho namorado. Não. 

 

Seu marido ou namorado dança também? 

Não. E não me acompanha porque não gosta de me ver dançar com os outros. 

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida? 

Hoje em dia ela é distração. Não tenho tempo de me dedicar a ela como quando era mais 

nova, por causa da faculdade. 

 

Você mudou depois que passou a dançar? 

Sim. A dança me ensinou muita: a ter mais sensibilidade, postura, a me comportar, 

observar, concentrar... 

 

Você acha que a dança de salão mudou ao longo dos anos? O que mudou? 

Sim. Envolveu mais os jovens o que não acontecia e antes tinha mais formalidades, hoje 

em dia é mais informal. 

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou ao longo dos anos? 

Sim. Há muitos cavalheiros preocupados em aparecer. 

 

Como deve ser a dama ideal ou o cavalheiro ideal? 

Os dois tem que estar ali por prazer e estar entregues um ao outro. 

 

Como você aprendeu a dançar? 

Nesta academia mesmo. 

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Já, mas só quem eu conheço. 

 

Cite o nome de uma profissional de dança? 

Adriana (mulher e parceira de dança do dono da academia, Luís Florião). 

  

 

Baile da Academia Sindicato da Dança – realizada no dia 27/04/08 

 

Qual é o seu nome? 

Elaine Pereira 
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Onde mora? 

Vila Isabel. 

 

Quantos anos você tem? 

37 anos. 

 

Qual é a sua profissão? 

Professora de dança. 

 

Há quanto tempo você dança? 

15 anos. 

 

Você é casada? Tem filhos? 

Não, tenho namorado. Não. 

 

Seu marido ou namorado dança também? 

Sim. Está comigo neste baile. 

 

Que espaço a dança ocupa na sua vida? 

Praticamente o dia todo. 

 

Você mudou depois que passou a dançar? 

Sim, bastante. Mudei os objetivos de vida, o equilíbrio emocional. 

 

Você acha que a dança de salão mudou ao longo dos anos? 

Com certeza. Deve ter se estruturado bem mais, tecnicamente, visualmente, 

filosoficamente. Antes não havia uma estruturação profissional do campo e a mulher tinha 

um outro papel. A dança era informal. 

 

Qual era este outro papel da mulher? 

Bem, antes de tudo, é bom tomar certo cuidado com as generalizações. Havia mais 

formalidades, mesmo nas casas noturnas como as gafieiras. Hoje, como todas as relações, 

somos menos formais, com menos regras. As mulheres podem sair sozinhas e não tem má 

fama por isso, elas podem tirar um homem para dançar, elas podem dançar entre si sem 

pegar mal. Mulheres podem dar aulas para damas e para cavalheiros. Elas aprenderam a 

técnica e as regras, elas sabem conduzir, elas podem sutilmente sugerir movimentos 

durante uma dança, elas desenvolveram múltiplos estilos, fazem nome no meio da dança 

de salão, o que eu acredito que não acontecia no passado.  

Esta semana um rapazinho, dançarino, de 17 anos esteve aqui em meu espaço, e vendo a 

foto de um dos instrutores, ele perguntou: “É este o professor daqui? Quem é o DJ do 

baile?” Estranhou muito saber que eu comandava o espaço, realizava bailes, selecionava 

músicas como DJ, coreografava, tinha uma equipe formada, alunos avançados, enfim tudo 

que antes cabia a um homem!  

Ainda falamos do papel do cavalheiro e este é um homem! Esse papel do homem 

comandar tem raízes em nossa cultura de que é o homem quem lidera. A dança é apenas 

um reflexo!  

Futuramente, acredito que a dança de salão estará refletindo uma nova relação. Talvez 

estejamos repartindo as conduções como no "Contato e Improvisação". É assim mesmo 

que ocorre quando juntamos um casal que se entende bem e são bons no domínio do jogo 

da dança. Eles trocam, um alimenta o outro, às vezes a mulher conduz o homem quando 
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sente vontade, e ele permite se for capaz de acompanhar! É um outro nível! 

Resumindo, a mulher participa mais ativamente da dança de salão, criando figuras, dando 

aulas, criando estilos, decidindo durante a dança e administrando atividades. Elas se 

impõem como co-autora e autora, o que antes não acontecia! 

 

A relação entre dama e cavalheiro mudou ao longo dos anos? 

Sim. As mulheres que freqüentavam as gafieiras não eram bem vistas, já hoje, a mulher 

pode tirar um homem para dançar. A mulher só podia dançar socialmente. A relação entre 

dama e cavalheiro era mais formal, agora é mais natural e informal. 

 

Como deve ser o cavalheiro ideal e a dama ideal? 

Cavalheiro ideal - Primeiro: deve dançar para a sua dama, respeitar seu limite, tem que ter 

bom domínio técnico, boa musicalidade, condução e um estilo. 

Dama Ideal – procura estar em sintonia com o par, ter boa percepção corporal para saber o 

que ele está pedindo manter o mesmo padrão que ele. 

 

Como você aprendeu a dançar? 

Comecei a aprender a dançar com aulas particulares e depois busquei outros espaços. 

 

Você já convidou um homem para dançar? 

Toda hora. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Bianca Gonzáles (parceira de dança do Jaime Arôxa). 

 

Observação: Também concorda assim como outros entrevistados que as mudanças na 

relação entre dama e cavalheiro se dá em conseqüência das mudanças ocorridas no mundo: 

transformações sociais, comportamentais, principalmente para a mulher. 

 

 

 

Entrevista com homens de diferentes faixa-etárias 

 
Baile da Estudantina Musical - realizada no dia 15/09/07 

 

Qual é o seu nome? 

Amauri 

 

Quantos anos você tem? 

33 anos 

 

Você é casado? Tem filhos? 

Solteiro, namorando ( a namorada é a entrevistada Gabriela). Não. 

 

Sua mulher ou namorada dança? 

Sim. 

 

Você acha que a dança de salão mudou muito ao longo dos anos? O que mudou? 

Sim. Novos ritmos, a entrada de gente mais nova e pessoas que dançam não só a dança de 

salão, mas um pouco de tudo. E dança a dança de salão não só nos bailes, mas em outros 
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espaços.  

 

Você gosta destas mudanças? 

Sim. O que não evolui não é bom. Não trará as pessoas, as pessoas procuram por mais e a 

dança de salão tem que oferecer mais.  

 

Você acha que o comportamento das mulheres na dança e em geral mudou? 

Sim. Hoje existem damas que chamam cavalheiro para dançar e por que não? Já falta 

cavalheiro mesmo...  

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

A dama deve aceitar as conduções e não ocupar muito espaço, já o cavalheiro não deve 

querer aparecer mais do que a dama. A dama é mais importante. Ela abrilhanta o salão.   

 

O que você acha de aprender a dançar com uma mulher? 

Normal. A dama vai priorizar mais a elegância e o cavalheiro mais a condução. 

A dança tem que evoluir. 

 

Como você reagiria se uma mulher te chamasse para dançar? 

Normal. Imagine se uma mulher estivesse num ambiente novo, e me chamasse para 

dançar e eu dissesse não? Eu tiraria o estímulo desta pessoa para dança.  

 

 

Baile da Estudantina Musical- realizada no dia 22/09/07 

 

Qual é o seu nome? 

Jorge da Silva 

 

Quantos anos você tem? 

58 anos 

 

Você é casado? Tem filho? 

Não. Não. 

 

Como começou a dançar? 

Desde os 17 anos. Minha família sempre dançou. 

 

Você acha que a dança de salão mudou ao longo dos anos? O que mudou? 

Não. 

 

Você acha que o comportamento das mulheres na dança e em geral mudou? O que 

mudou? 

Não. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Dama ideal - bem vestida e tem que estar de vestido. 

Cavalheiro - Bem vestido. 

 

Você acha que a relação entre dama e cavalheiro mudou? O que mudou? 

Mudou. A maneira de se vestirem 
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O que você acha de aprender a dançar com uma mulher? 

Bom. 

 

Observação: Estava vestido de blusa vermelha e terno, calça e sapatos brancos, sempre 

com um lenço na mão. Suava bastante e no meio da entrevista dava respostas curtas 

porque parecia não querer demorar muito para não perder nenhuma música. Além de 

dançar com todas as mulheres do espaço. 

Depois o responsável pelo espaço, disse que ele era o maior 171 do espaço e que já deu 

vários golpes nos freqüentadores de lá. 

 

 

Estudantina Musical - realizada no dia 22/09/07  

 

Qual é o seu nome? 

Serginho Viana. 

 

Quantos anos você tem? 

44 anos. 

 

Você é casado? Tem filhos? 

Não. Não. 

 

Onde mora? 

Na Rua Riachuelo (Centro). 

 

Você vem sempre a este baile? 

Sim. Dei aula aqui durante dois anos. 

 

Você acha que a dança de salão mudou muito ao longo dos anos? O que mudou? 

Sim. As pessoas na dança de salão fazem coisas que não existem, 'papagaiadas'.  

 

Você gosta destas mudanças? 

Não. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Devem ter sensualidade. 

 

Você acha que a relação entre dama e cavalheiro mudou?  

Sim. Desrespeito. Dançar invadindo o espaço das pessoas, dançar de cara feia. 

 

Há quanto tempo dança? 

Há oito anos. Aprendi a dançar aqui com a Maria Antonietta. 

 

O que você acha de aprender a dançar com uma mulher? 

Legal. É melhor aprender a dançar com uma mulher. 

 

Como você reagiria se uma mulher te chamasse para dançar? 

Não me incomodaria, fico honrado. 
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Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Maria Antonietta. 

 

 

 

Baile da Estudantina Musical - realizada no dia 12/04/08 

Qual é o seu nome? 

 Robson Salomão. 

 

Onde mora? 

Rua Riachuelo (Centro). 

 

Quantos anos você tem? 

39 anos 

 

Você é casado? Tem filhos? 

Fui casado quatro vezes. Tenho três filhos com a mesma mulher. 

 

Sua mulher ou namorada dançava também? 

Nenhuma delas dançava. Mas não se incomodava que eu dançasse. 

 

Onde você aprendeu a dançar? 

Em casa. A minha mãe tinha uma academia e dava aulas para sustentar a família. Sou 

professor de dança há 31 anos. 

 

Você acha que a dança de salão mudou muito durante os anos? O que mudou?  

Não. Mas perdeu espaço para outros ritmos, diminuindo seus ritmos, mas a dança de salão 

ainda resiste. 

 

Você acha que o comportamento das mulheres na dança mudou? O que mudou? 

Não, continua o mesmo. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Devem ter ritmo, o resto vem com o tempo. Sempre educados, sem suar e perfumados. 

 

Você acha que a relação entre dama e cavalheiro mudou? 

Há respeito entre eles. A mulher manda no flerte, o homem é só escolhido. Mas se ela der 

mole, perde o cavalheiro. 

 

O que você acha de aprender a dançar com uma mulher? 

Muito melhor aprender com uma mulher. Ela sabe mais os passos do que o homem. Os 

melhores dançarinos são mulheres. 

 

Como você reagiria se uma mulher te chamasse para dançar? 

Não me incomodaria. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Maria Antonietta. 
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Baile da Acedmia Sindicato da Dança – realizada no dia 27/04/08 

Qual é o seu nome? 

Rafael Senise. 

 

Onde mora? 

Tijuca. 

 

Quantos anos você tem? 

48 anos. 

 

Você é casado? Tem filhos? 

Sim. Não. 

 

Sua mulher ou namorada dança também? 

Sim. Está no baile e somos alunos da academia, entramos juntos. 

 

Você acha que a dança de salão mudou muito ao longo dos anos? O que mudou? 

Sim. Mudou muito. Os passos, por exemplo. É sempre importante que na vida as coisas 

mudem. 

 

Você acha que o comportamento das mulheres na dança em geral mudou? O que 

mudou? 

Mudou. As mulheres já estão mais atiradas, aceita o cavalheiro, um reflexo das mudanças 

sofridas na sociedade. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Os dois devem ter paciência, respeito e respeitar o saber de cada um. 

 

Você acha que a relação entre dama e cavalheiro mudou? O que mudou? 

Sim. Hoje a mulher já chama o homem para dançar e antigamente isso não era possível. 

 

Você se incomoda se uma mulher te chamar para dançar? 

Não me incomoda. 

 

O que você acha de aprender a dançar com uma mulher? 

Não me incomodaria. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Adriana (mulher e parceira de dança do dono da academia, Luís Florião) e Vanessa (da 

academia Conexão). 

 

Há quanto tempo você dança? 

10 anos. 

 

Freqüenta outros bailes além deste? 

Sim. 

 

Baile da Academia Sindicato da Dança – realizada no dia 27/04/08 

Qual é o seu nome? 
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Renato Bacellar. 

 

Onde você mora? 

Vila Isabel 

 

Quantos anos você tem? 

49 anos. 

 

Você é casado? Tem filhos? 

Sim. Tenho um filho. 

 

Sua mulher ou namorada dança também? 

Dançava, hoje não mais. 

 

Você acha que a dança de salão mudou durante os anos? O que mudou? 

O Espírito da dança não mudou, mudaram os passos, as músicas, os modismos, mas a 

essência não. 

 

Você acha que o comportamento das mulheres na dança em geral mudou? O que 

mudou? 

Não. A dança trabalha relações interpessoais, proximidade física, as pessoas se permitem 

ao toque respeitoso. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

A dança é uma conversa, a música propõe esta conversa. O cavalheiro propõe buscar um 

assunto e a dama o ajuda a achar este bom assunto. 

 

Você acha que a relação entre dama e cavalheiro mudou? O que mudou? 

Não. A essência é a mesma, não há mudança comportamental. Quem começa a fazer dança 

muda como indivíduo, se torna mais leve. 

 

O que você acha de aprender a dançar com uma mulher? 

Não me incomodo. É importante ter uma outra visão. 

 

Como você reagiria se uma mulher te chamasse para dançar? 

Não me incomodo e já aconteceu. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Adriana (mulher e parceira de dança do dono da academia, Luís Florião). 

 

Baile – Ficha da Academia Jimmy de Oliveira – realizada no dia 06/06/08 

 

Qual é o seu nome? 

Gelson Araújo.  

 

Onde mora? 

No Arpoador.  

 

Quantos anos você tem? 

51 anos. 
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Você é casado? Tem filhos? 

Sim. Tenho três filhos.  

 

Sua mulher ou namorada dança também? 

Sim. Danço com ela. 

 

Você acha que a dança de salão mudou muito durante os anos? O que mudou? 

Mudou, porque agora existem dançarinos pagos que não existiam. Não existia a dança de 

ficha. Os bailes com o DJ, foi um grande avanço. A música colocada pelo DJ é mais 

verdadeira e autêntica do que as tocadas pelas bandas, já que esta modifica a música.  

 

Você acha que o comportamento das mulheres na dança em geral mudou? O que 

mudou? 

Sim. Antigamente o homem chamava a mulher para dançar, hoje elas podem pagar e 

escolher o cavalheiro que quer dançar. A postura da mulher mudou porque antes elas não 

dançavam pagando. Se elas não fizerem isso hoje, não dançam. A mulher que tem um 

poder aquisitivo melhor, dança mais.  

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Cavalheiro ideal - educado, gentil. Entender que na dança é a mulher que dança e não ele. 

É aquele que faz a dama dançar, não se expõe muito. 

Dama ideal – Aquela que faz aula com ele, o acompanha nos bailes.  

 

Você acha que a relação entre dama e cavalheiro mudou? O que mudou? 

No que se refere ao encontro de pessoas continua o mesmo (as pessoas continuam indo 

para se encontrar, conversar, dançar e se divertir). Tirando a questão mercantilista, hoje o 

cavalheiro é pago para dançar. Ele dança sem envolvimento (sem intenção de paquera), 

com isso, talvez o prazer tenha mudado.  

Mas ainda há espaços para casais que não pagam na dança de salão.  

 

O que você acha de aprender a dançar com uma mulher? 

Meu primeiro envolvimento com a dança foi através de uma mulher, que me ensinou a 

dançar, ela se chamava Marluce. Depois fiz aulas com Maria Antonietta e não vi diferença 

em aprender a dançar com uma mulher.  

 

Como você reagiria se uma mulher te chamasse para dançar? 

Adoraria. Mas atualmente não costumo ser convidado para dançar por uma mulher.  

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Maria Antonietta. 

 

Observação: Estava acompanhado da mulher no baile-ficha, achei interessante e quis 

entrevista-los. Afirmou que estava lá porque viu num site de dança de salão que a DJ 

Viviane Chan, iria tocar neste baile e como gostam muito dela foram lá conferir.  

Ele é a favor que as mulheres paguem para dançar, pois para muitas, só conseguem dançar 

se pagarem. 

 

Entrevista 24 

Qual é o seu nome? 
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Luís Carlos (Cavalheiro de ficha do baile) 

 

Onde mora? 

Copacabana. 

 

Quantos anos você tem? 

43 anos. 

 

Você é casado? Tem filhos? 

Não, sou complicado. Não. 

 

Você acha que a dança de salão mudou ao longo dos anos? 

Mudou. Antes se aprendia a dançar com o pessoal antigo, hoje, as pessoas aprendem a 

dançar de qualquer jeito, a essência se perdeu.  

A grande entrada de pessoas no campo modifica o espaço, muitos passaram a dançar para 

trabalhar com isso. Como o número de pessoas no campo é grande, não há controle do que 

estas pessoas estão fazendo e muitos ensinamentos importantes são deixados de lado e por 

isso é necessário recorrer àquele que estão no campo há muito tempo para que não se perca 

a essência. 

 

Você acha que o comportamento das mulheres na dança em geral mudou? O que 

mudou? 

Mudou. Elas tiveram que se adequar às mudanças que aconteceram no mundo. Algumas 

destas mudanças surgiram pela situação de desemprego do país, de falta de qualificação, 

que deve ter promovido a criação de novas áreas de trabalho como o baile-ficha. 

 

Como deve ser a dama ideal e o cavalheiro ideal? 

Cavalheiro ideal – deve ser que nem ele: educado, simpático, comportado, que valorize a 

cultura. 

Dama ideal – legal, simpática, compreensiva e sociabilizada. 

 

Você gosta de trabalhar aqui? 

Sim. Conheço a Regina, dona do baile, e o Jimmy. Tenho outro emprego também, sou 

motorista particular. 

 

Você acha que a relação entre dama e cavalheiro mudou? O que mudou? 

Sim. Agora há um relacionamento profissional, vínculo empregatício: cliente e prestador 

de serviço. E isto talvez não seja bom para dança porque a essência se perde. 

 

O que você acha de aprender a dançar com uma mulher? 

Não vejo problema, pois fui aluno de uma professora, chamada Gil Rangel. 

 

Como você reagiria se uma mulher te chamasse para dançar? 

Não me incomodaria, a maioria faz isso mesmo neste tipo de baile. 

 

Você pode citar o nome de uma profissional de dança? 

Gil Rangel e Sheila Aquino (uma das parceiras do Carlinhos) e Bianca (parceira do Jaime 

Arôxa). 

 


