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RESUMO 

O estudo que aqui se apresenta procurou analisar discursos produzidos e postos em 
circulação pelas danças midiatizadas, que vêm estatuindo o corpo como um objeto 
de saber/poder/ser no campo dos estudos sobre a Infância na contemporaneidade. 
Pretendeu ser uma análise da coexistência de enunciados, de seu funcionamento 
mútuo, adstrita à formação discursiva sobre o corpo tendo as danças produzidas 
e/ou veiculadas pela mídia como espaços voltados para o governamento dos corpos 
infantis, produzindo, assim, diferentes discursos sobre modos de ser e de viver a 
infância. Para dar conta dos objetivos traçados, nos vinculamos ao pensamento Pós-
Moderno, aos estudos Pós-Estruturalistas, ao debate dos Estudos Culturais e às 
noções foucaultianas de poder, poder disciplinar, biopolítica, governamentalidade e 
modos de subjetivação. Buscamos reconhecer a dança como “cenário” onde são 
produzidos múltiplos discursos sobre o corpo, a partir da noção de performatividade 
em Judith Butler, bem como o trânsito com a noção de heterotopias do corpo em 
Michel Foucault. Como aporte metodológico, a abordagem analítica de discurso 
inspirada na teoria de discurso foucaultiana – a arqueogenealogia – foi selecionada 
por poder captar as condições de emergência de enunciados relacionados aos 
acontecimentos discursivos que incidem sobre o corpo infantil. Para proceder com 
as análises recorremos a um corpus plural e heterogêneo, advindo de diferentes 
campos de saberes como imagens iconográficas, manuais de puericultura, tratados 
de civilidade, documentos legais brasileiros, manuais de dança, bem como uma 
diversidade de Cenas de Dança retiradas de filmes, videoclipes, do canal Youtube, 
sites, programas de televisão, entre outros, que constituíram uma rede discursiva na 
qual o corpo infantil foi sendo organizado a partir de jogos de saberes e poderes que 
têm efeito em suas condutas. A partir da análise e descrição desse arquivo foram 
observadas as regularidades e as dispersões de enunciados operados a partir de 
lições, entendidas como rituais nos processos de subjetivação e governamento dos 
corpos infantis, como também se descortinou uma reflexão sobre os espaços de 
resistência como ecos de heterotopias, ou seja, corpos que não se (con)formam e 
que subvertem as normatividades estando engajados num fazer-dizer que está 
implicado política e esteticamente. 
 
Palavras-chave: Infância. Corpo infantil. Danças midiatizadas. Governamentalidade, 
heterotopias do corpo. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This research aims at analyzing produced and circulating discourses by mediatized 
dances, which empower the body itself as an object of power, knowledge and being 
in the field of childhood studies in contemporaneity. It has emerged from coexisting 
enunciates analysis, its mutual functioning, refered to discoursive formation about the 
body derived from a produced and/or transmitted media as ruling spaces of infant 
bodies, thus achieving, distinct discourses about the ways of being and living 
infanthood. As for the aims, the theoretical approach has based upon Post-Modern, 
Post-Structuralist, Cultural Studies and Foucaultian notions of power, disciplining 
power, biopolitics, ruling and subjectivation assumptions.The study has considered 
dance as a “scenery” where multiple discourses about the body are produced within 
Judith Butler’s performativity perspective, as well as a Michel Foucault’s heterotopia 
flow. As a methodological approach, the discourse analysis inpired by foulcatian 
theory – archeology-genealogy – was selected, so as to capture conditions of 
emergence from related enunciates to discoursive happenings which impact the 
infant body. As an analitical resource, multiple and heterogeneous corpus was thus 
used, derived from distinct knowledge fields as iconographic images, childcare 
manuals, civility treats, Brazilian legal documents, dance manuals, in addition to a 
diversity of dance scenes from motion pictures, videoclips, Youtube channel, sites, 
television programs, among others, which by all means, could translate a discourse 
net where infant body was organized upon knowledge and power plays, affecting 
their behavior. Based on the analysis and description of this archive, regularities and 
enunciate dispersions were observed departing from lessons, understood as rituals in 
subjectivation processes and infant body ruling, as well as emerged a critical 
reflection about resistance locus as heterotopia echoes, that means, bodies which do 
not conform and rebel themselves against normativities engaging themselves into 
making-saying which is implicit both politically and aesthetically.  

Key-Words: Infanthood, child body, mediatized dances, ruling, body heterotopias. 

 
 

  



 
 

RESUMÉ 

L’étude qui se présente ici a cherché à analyser des discours produits et mis en 
circulation par les danses médiatisées qui établissent le corps comme un objet de 
savoir/pouvoir/être dans le champ des études sur l´enfance dans la contemporanéité. 
Cette étude a prétendu être une analyse de la coexistence d’énoncés, de leur 
fonctionnement mutuel, liée à la formation discursive sur le corps en ayant les 
danses produites et/ou véhiculées par les médias comme des espaces consacrés au 
contrôle/à la gouvernance des corps infantiles, en produisant, ainsi, des discours 
différents sur les modes d’être et de vivre l’enfance. Pour atteindre les objectifs fixés, 
on s’attache à la pensée post-moderne, aux études post-structuralistes, au débat sur 
les Études Culturelles et aux notions de Foucault sur le pouvoir, le pouvoir 
disciplinaire, la biopolitique, la capacité de gouverner et sur les modes de 
subjectivation. On a cherché à reconnaître la danse comme la scène où laquel sont 
produits de multiples discours sur le corps, à partir de la notion de performativité de 
Judith Butler, et faisant la transition avec le concept sur les hétérotopies du corps de 
Michel Foucault. Comme apport méthodologique, l’approche analytique de discours 
inspirée par la théorie de discours de Foucault – l’archéogénéalogie – a été 
sélectionnée car elle est capable de capturer les conditions d’urgence des énoncés 
en rapport avec les événements discursifs qui affectent le corps infantile. Pour 
réaliser les analyses, on s’est servi d´un corpus pluriel et hétérogène, provenant de 
différents champs de savoirs comme des images iconographiques, des manuels de 
puériculture, des traités de civilité,  des documents légaux officiels brésiliens, des 
manuels de danse, ainsi que d’une diversité de Scènes de Danse issus de films, de 
vidéoclips, de Youtube, de sites, d’émissions de télévision, parmi d’autres, qui ont 
constitué un réseau discursif dans lequel le corps infantile a été organisé à partir de 
jeux de savoirs et de pouvoirs qui ont eu des effets sur leurs comportements. A partir 
de l´analyse et de la description de ce fichier ont été observées les régularités et les 
dispersions des énoncés employés à partir de leçons, comprises comme des rituels 
dans les processus de subjectivation et de contrôle /gouvernance des corps 
infantiles. De même on a dévoilé une réflexion sur les espaces de résistance comme 
des échos d’hétérotopies, c’est-à-dire, des corps qui ne se (con)forment pas et qui 
subvertissent les normativités en étant engagé à un faire-dire impliqué politiquement 
et esthétiquement.  

Mots-clés: enfance; corps infantile; danses midiatisées; contrôle/gouvernance; 
hétérotopies du corps.  
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A DANÇA COMEÇOU: O PASSO A PASSO PARA A CONSTRUÇÃO DO 

PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O estudo que aqui se apresenta procurou analisar discursos produzidos e 

postos em circulação pelas danças midiatizadas, que vêm estatuindo o corpo como 

um objeto de saber/poder/ser no campo dos estudos sobre a Infância na 

contemporaneidade. Pretendeu ser uma análise da coexistência de enunciados, de 

seu funcionamento mútuo, adstrita à formação discursiva sobre o corpo tendo as 

danças produzidas e/ou veiculadas pela mídia como espaços voltados para o 

governamento1 dos corpos infantis, produzindo, assim, diferentes discursos2 sobre 

modos de ser e de viver a infância. 

Entendendo como Costa e Bujes (2005) que as pesquisas nascem de 

insatisfações, instabilidades, desconfianças e inseguranças, existiu neste trabalho 

uma história de afetos e perdas que me levou a querer refletir sobre o corpo infantil a 

partir das danças midiatizadas. Em certo sentido, esta tese foi produzida pelo desejo 

de continuar falando de experiências que estão inscritas no corpo de tantas crianças 

que passaram por minha vida como professora de Dança e, anos depois, como 

pedagoga em escolas de Educação Infantil na Cidade do Recife. 

E parece não ter tido escapatória. Fui sendo fisgada cotidianamente pelas 

danças midiatizadas em minha prática docente – e fora dela -, quando um ídolo do 

pop era chamado à cena pelas crianças. Oscilando entre a inocência e o escândalo, 

tais danças fizeram-se presentes na vida dos meus/minhas alunos e alunas 

posicionando-se em diferentes conjuntos de experiências que envolveram o prazer e 

o afeto: do ganhador da Dança dos Famosos3 e da Dança das Crianças4 à infinita e 

                                            
1 Este estudo irá dialogar com a noção de governamento em Foucault como “uma forma de atividade 

dirigida a produzir sujeitos, a moldar, a guiar e afetar a conduta das pessoas de maneira que elas se 
tornem pessoas de um certo tipo” (MARSHAL, 1994, p. 28-29). O governamento implica estratégias 
para a produção no indivíduo posturas, escolhas e desejos que tenham uma determinada finalidade, 
ou como diz Foucault “o exercício do poder consiste em ‘conduzir condutas’ e em ordenar a 
probabilidade” (2010, p. 288). 

2 O discurso é entendido nesse trabalho enquanto “conjunto de enunciados que provém de um 
mesmo sistema de formação [...] (FOUCAULT, 2009, p. 153) provocando “um regime de verdade 
fora do qual nada tem sentido” (VEIGA-NETO, 2004, p. 41) 

3 Dança dos famosos é um quadro do programa Domingão do Faustão, da Rede Globo, que é 
veiculado nos domingos à tarde, onde atrizes e atores famosos dançam diferentes estilos, durante 
algumas semanas. No final da competição o melhor casal é escolhido por um grupo de jurados. 

4 A dança das crianças é um quadro do Programa Domingão do Faustão, que é direcionado às 
crianças famosas e possui o mesmo modelo da Dança dos Famosos. 
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diversa gama de coreografias advindas dos Programas da Xuxa5 e a Dança do 

Passinho Volante, mais conhecido como Lek, Lek, Lek6 que ganhou forma nos 

corpos das crianças no ano de 2012 e que foi veiculado na TV através do Concurso 

de Passinhos7 nos programas Caldeirão do Huck8 e Esquenta!9.  

E foi no poder do “encantamento” dessas danças convidando cada criança a 

entrar na tela, seja da televisão, dos computadores, ou dos jogos de dança que 

podem ser acessados pelos telefones celulares, que fui levada a observar como 

essas materialidades discursivas revelam o furo do real no virtual ou vice-versa e 

percebendo como Tomazzoni (2009) as mudanças que a mídia promove no 

vocabulário de muitas danças, “espalhando-se rapidamente para além dos territórios 

geográficos de origem, como o hip hop e o funk das periferias” [...] minando inclusive 

as fronteiras entre o “dito erudito e popular, assim como os limites que separam 

tribos, classes e gêneros são borrados” (TOMAZZONI, 2009, p. 14). Quero dizer 

com isso que as danças produzidas ou veiculadas na mídia ganharam forma no 

corpo das crianças, estando na ordem do discurso. 

Foi imperioso observar o artefato cultural midiático como elemento importante 

na vida das crianças e na prática pedagógica, na medida em que esses infantis de 

todas as camadas da população aprendem modos de ser e estar no mundo, ou 

como alerta Silverstone (2011, p. 12) sobre o reconhecimento da onipresença e a 

complexidade da mídia, como “uma dimensão essencial de nossa experiência 

contemporânea” dando ao mundo o poder de ver “instantaneamente, 

simultaneamente e globalmente” (SODRÉ, 2013, p. 73).  

Para Sodré (1994), a mídia funcionaria como um espelho, o lugar onde a 

identidade dá lugar à imagem e o indivíduo se identifica com os ideais e modelos. 

                                            
5  Maria da Graça "Xuxa" Meneghel é uma apresentadora de televisão, cantora pop infantil, 

compositora de músicas infantis, atriz modelo e empresária brasileira. Recebeu e epíteto “Rainha 
dos Baixinhos”. 

6 Clip produzido pelo Mc Federado e os Leleks no ano de 2012. Em junho de 2013 o vídeo tinha 
983.298 visualizações no site Youtube. 

7 Os concursos do Passinho ou o “passinho do menor da favela” é um concurso que virou febre nas 
comunidades do Rio de Janeiro. Os movimentos do “passinho” são inspirados em ballet clássico, 
jazz, nas coreografias de Michael Jackson, e, principalmente, em frevo.  

8 Caldeirão do Huck é um programa de televisão brasileiro vespertino, produzido e exibido pela Rede 
Globo que vai ao ar aos sábados. Estreou em 8 de abril de 2000, sempre sob o comando de 
Luciano Huck. Também é exibido pela canal Viva.  

9 Esquenta! é um programa dominical da Rede Globo de televisão, apresentado por Regina Casé 
desde o ano de 2011. 
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Para o autor, esse processo teria nas crianças os seus melhores agentes, pois elas 

teriam uma facilidade para “imitar” os comportamentos e as atitudes vistos nos 

vídeos, como se a representação televisiva da presença física desencadeasse um 

processo equivalente ao efeito da presença real. 

Alguns dados levantados por algumas organizações ratificaram a importância 

deste estudo. O IBOPE 10  verificou que as crianças entre quatro e onze anos 

assistem em média quatro horas e cinquenta e cinco minutos de TV todos os dias, 

tempo este muito parecido às quatro horas em que permanecem na escola. De 

acordo com a pesquisa, os programas de maior audiência entre as crianças de 

quatro a onze anos não estão dirigidos ao público infantil. Lideram o ranking as 

novelas (das 19 horas e das 21 horas), o jornalismo noturno e programas 

humorísticos. 

Em outra pesquisa publicada pela UNESCO (2000) sobre Infância e Mídia, 

problematiza-se que o acesso à TV é de quase 100% dos entrevistados. E ao lidar 

com os dados da América Latina, o Estudo Kiddo’s - Latin America Kids Study11, que 

entrevistou centenas de crianças da América Latina, revelou que as crianças 

passam mais de duas horas em frente à TV – 62% no Chile, 76% no México e 76% 

na Argentina. Neste contexto, grande parte das crianças latinas declara “amar 

assistir TV”. No Brasil em particular, esse número sobe para 91%. 

Outros dados trazidos por Duarte (2008) trazem a irrefutável percepção de 

que “as crianças compõem o segmento mais significativo de expectadores [...]. São, 

portanto, os membros mais jovens de nossa sociedade que se relacionam de mais 

intenso e extenso com a produção audiovisual [...]” (DUARTE, 2008, p. 17-18). 

Compactuando com esses dados, Martín-Barbero (2001) afirma que as crianças 

dedicam apenas 25% de suas preferências à programação endereçada a elas, ao 

passo que os outros 75%, encontram-se na programação adulta. 

 
Caracterizar as crianças como audiências significa assumi-las por 
sua vez como consumidores e como cidadãos [...] Aos criadores de 
televisão fazemos um chamado a pensar uma televisão para as 

                                            
10 Dados do ano de 2007. 
11  O Kiddos’s Study é a maior pesquisa de hábitos comportamentais de crianças realizada 

anualmente em Países da América Latina. A seção brasileira de pesquisa é conduzida pela 
empresa Multifocus Pesquisa de Mercado e colhe informações de 1500 crianças de 6 a 11 anos das 
classes A, B e C, residentes nos nove maiores centros urbanos brasileiros em parceria com o 
MIDIATIVA. No Brasil, o MIDIATIVA tem como parceiros a ANDI – Agência de Notícias dos Direitos 
da Infância, a Fundação Itaú Social, o SESC, a UNICEF e a UNESCO. 
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crianças que não as infantilize, mas que as assuma como sujeitos e 
cidadãos em construção, dotados de uma especial sensibilidade em 
relação ao jogo das imagens e dos sons [...] (2001, p. 405-406). 
 
 

Buckingham (2002) também se posiciona a esse respeito quando relaciona o 

tempo da infância com a mídia observando a aparente redução da idade da infância, 

citando, inclusive, o exemplo que na atualidade a maior parte do que as crianças 

assistem na TV são programas para adultos, acrescentando no debate o processo 

inverso de infantilização dos programas dirigidos para o público adulto. 

Pesquisas mais recentes realizadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(TIC KIDS Online Brasil, 2013)12 já trazem a crescente apropriação das crianças e 

adolescentes brasileiros do uso/acesso do celular e da internet. Verificou-se que o 

celular é a segunda tecnologia mais presente nos domicílios brasileiros, ficando 

atrás apenas da televisão, e que 85% da amostragem de crianças nessa pesquisa 

acessam a internet pelo menos uma vez por semana, indicando que a tais 

tecnologias – celulares e internet são muito presentes na vida das crianças 

brasileiras sejam em suas casas, sejam a partir de lanhouses ou nas próprias 

escolas.  

 
Hoje, as crianças e adolescentes podem estar no mundo digital e 
podem estar na sala de aula ou no quarto, diante de um computador 
ou laptop , ou falando, mandando mensagens ou postando fotos pelo 
celular, enfim, estão vivendo no século 21 (TIC KIDS Online Brasil, 
2013, p. 38). 
 
 

Neste aspecto, compactuo com a reflexão de Henry Giroux que constata a 

necessidade de pesquisas sobre “pedagogias externas ao processo de 

escolarização”, afirmando ainda que “as imagens eletronicamente mediadas [...], 

representam uma das armas mais potentes da hegemonia cultural do século XX” 

(GIROUX, 1995, p. 155). 

A partir de Revière (1996), observamos também que, na modernidade, a 

escola foi tomada como “santuários da ritualidade” no processo de socialização da 

                                            
12 A Pesquisa TIC Kids Online Brasil 2012 teve por objetivo medir os hábitos da população brasileira 

usuária de Internet de 9 a 16 anos. Foram realizadas 1580 entrevistas pessoais com crianças e 
adolescentes e 1580 com pais ou responsáveis, utilizando-se de um questionário estruturado, 
elaborado a partir do modelo de mensuração europeu que foi adaptado à realidade brasileira. 
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infância; na pós-modernidade foram sendo forjados novos santuários de ritualidade 

como a mídia. 

Para Fischer (1996), a política e a prática pedagógica estão deixando seus 

lugares de origem – entre eles a escola - para serem exercidas na ação permanente 

dos meios de comunicação. Estamos falando de uma Pedagogia Cultural (COSTA; 

SILVEIRA; SOMMER, 2003; FISCHER, 2012, 2008, 2006, 2002, 1996; GIROUX, 

1999, 1997, 1995, 1990; STEINBERG e KINCHELOE, 2001, SILVA, 2011) a qual os 

processos escolares tornam-se comparáveis – e permeáveis -, aos processos 

extracurriculares (SILVA, 2011). 

 
É curioso observar que a permeabilidade e a interpenetração entre 
as pedagogias culturais mais amplas e a pedagogia propriamente 
escolar tem sido exploradas pelas próprias indústrias culturais que 
estendem, cada vez mais, seu currículo cultural para o currículo 
propriamente dito (SILVA, 2011, p. 141). 
 
 

Alguns estudos como os de Costa (2009, 2007a, 2007b, 2005, 2004), 

Carvalho (2010), Fischer (2012, 2008, 2006, 2002, 1996), Giroux (2003, 1999, 1997, 

1995, 1990), Momo (2007) e Santos e Carvalho (2012), também vêm refletindo 

sobre essas novas articulações e novas formas de educar que a mídia vem 

produzindo “formas de vida” (PELBART, 2011).  

Em outros autores como Tomazzoni (2009), Gehes (2007), Borges (2004), 

Fischer (2008) e Munarim (2007), começamos a perceber novas tecnologias de 

vivenciar os corpos a partir de artefatos midiatizados como mecanismos de 

organização das sociedades contemporâneas incidindo sobre os “modos pelos quais 

os indivíduos constroem a si mesmo como sujeitos” (ROSE, 2001, p. 36).  

No estudo de Tomazzoni (2009), apesar de sua pesquisa não estar 

relacionada com a infância, é importante mencioná-la, pois é um dos primeiros 

estudos brasileiros que analisa as danças produzidas/veiculadas pela mídia como 

um dispositivo de governamento dos corpos na contemporaneidade. Este estudo 

nos permitiu entender as relações entre a dança, a mídia e a educação a partir da 

lente dos Estudos Culturais, da analítica foucaultiana e das contribuições de Gilles 

Deleuze sobre o conceito de biopoder e a possibilitá-lo ser pensado a partir das 

mudanças provocadas pela sociedade de controle e de seus desdobramentos na 

pós-modernidade. Podemos vê-lo como um caminho investigativo que pode ser 
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tomado como inspiração desta tese, inclusive no desenho analítico do arquivo 

escolhido, como se pode observar nos capítulos que se seguem.  

O artigo da Professora da Escola Superior de Educação Física ESEF/UPE 

Adriana de Faria Gehes (2007), intitulado O que é que eu faço quando meus alunos 

e alunas só querem dançar com a Xuxa ou a Carla Perez? Ou das posturas 

pedagógicas e da construção da identidade da criança e do adolescente diante das 

danças da mídia, nos provoca a pensar sobre as práticas pedagógicas e os 

processos de subjetivação dos sujeitos infantis diante do que ela define como “a 

dança das mídias”. 

Borges (2004) trata das relações entre a infância contemporânea e a 

televisão, tendo como foco principal conteúdos referentes ao corpo e à sexualidade, 

veiculados pela televisão, que são apropriados, interpretados e reelaborados pelos 

sujeitos infantis. As hipóteses trazidas pela autora são que, primeiramente, as 

crianças sofrem um processo de erotização, operacionalizado pela mídia, cujo 

principal significado é de articular os corpos infantis, transformados em espetáculo e 

mercadoria, ao consumo. Entretanto, para a autora, as próprias crianças elaboram 

uma série de resistências, na forma de um discurso divergente do dominante da 

mídia. Para isso, toma como aporte principal o campo da sociologia da infância, 

dialogando também com a psicologia e a antropologia. 

Fischer (2008) em artigo publicado pela Revista Pro-posições dá ênfase à 

análise do olhar e do corpo infantil, de modo a pensar a gestualidade própria da 

criança, sugerindo outros modos de pensar as relações entre mídia, infância e as 

questões de gênero e sexualidade.  

O texto fílmico Pequena Miss Sunshine é o convite a olhar o corpo e a 

sexualidade, tendo como centro a figura infantil feminina, a partir da questão 

foucaultiana de bioidentidades – identidades marcadas pelo corpo e o que dele se 

deseja socialmente. 

 
Toda a complexidade do imaginário contemporâneo, de uma 
sociedade como a norte-americana, que atravessa fronteiras, 
certamente – esse é o material de que se serve o filme Pequena 
Miss Sunshine, particularmente no que se refere à elaboração de 
um pensamento sobre a infância feminina e sua relação com o 
mundo adolescente e adulto (FISCHER, 2008, p. 08). 
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 O estudo traz à tona o conceito de modos de subjetivação em Foucault, que 

para esta tese foi um conceito caro, pois é uma lente para olhar não mais 

prioritariamente a problemática das diferentes formas de sujeição, mas o tema dos 

modos se subjetivação, como práticas de si mesmo e práticas da verdade, nas quais 

estariam evidenciadas formas de liberdade do sujeito, construção de si mesmo como 

arte, como forma de sair do instituído oferecendo material para o aperfeiçoamento 

de cada um de nós, no sentido foucaultiano do cuidado consigo mesmo. 

O estudo de Munarim (2007) procurou entender como os conteúdos da 

televisão se relacionam com as culturas de movimentos infantis, procurando a 

presença do imaginário midiático nos processos comunicacionais de que fazem 

parte os gestos e as expressões das crianças durante suas brincadeiras. O trabalho 

colocou também a escola como um lócus onde as crianças interagem com seus 

pares, compartilham experiências, demonstrando “ser esse hoje um dos locais mais 

importantes para a ação cultural das crianças” (MUNARIM, 2007, p. 13). Este 

trabalho trouxe à tona a reflexão de como a mídia transformou a vida e a cultura 

infantil, as suas referências e representações, influenciando particularmente a sua 

cultura lúdica. E como a televisão está presente na escola e em seus conteúdos, no 

imaginário das crianças, nas suas brincadeiras, tomando-a (a escola) como um 

importante espaço de encontro, de apropriação e de produção de discursos. 

De fato, o que pudemos observar é que há um crescente número de trabalhos 

que consideram a infância como uma produção social, histórica e cultural e que 

assume diferentes discursividades. Em autores como Ariès (1978), Bujes (2000), 

Ochoa e Santibañez (1985), Porto (2009), Whiting e Whiting (1975), Woodhead 

(1991), Walkerdine (1995), a escola e a família aparecem como espaços de 

sobrevivência e evolução da criança, onde são organizados dispositivos focados na 

organização e no governo da infância. 

Outros autores (NARODOWSKY, 1995, 2000; POSTMAN, 1999) avançam no 

argumento do “fim da Infância” inscrita na modernidade (NARODOWSKY, 1995, 

2000), e no “desaparecimento da infância” (POSTMAN, 1999), ou seja, o fim da 

separação entre o mundo simbólico do adulto e das crianças, entrando em cena 

novas formas de representação como a fotografia, o rádio, o telefone, o cinema e a 

televisão dando “acesso incontrolado das crianças a conhecimentos informações 

que antes diziam respeito apenas ao mundo do adulto” (MOMO, 2007, p. 114). 
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Não desconsiderando o anúncio de Postman sobre o desaparecimento da 

infância, Momo (2007) argumentou no sentido de uma transição que possa se 

configurar realmente como uma etapa do processo de desaparecimento da infância, 

discutindo a produção da infância na contemporaneidade, considerando as 

condições culturais da pós-modernidade. 

Para a autora, o modo de conceber a infância é uma variante temporal, 

espacial se relacionando com as condições socioculturais. Ou seja: discursividades 

de uma infância moderna - dócil, obediente, ingênua, desprotegida - estão em 

circulação na contemporaneidade, bem como novos enunciados que remetem a um 

discurso de infância pós-moderna – consumista, midiática, erotizadas, tecnológica. 

Para a autora, “ambas discursividades colaboram para os processos de subjetivação 

das crianças e para o entendimento do que vem a ser a infância no mundo de hoje 

(MOMO, 2007, p. 116). 

Coadunando com o entendimento da infância produzida numa nova 

configuração cultural pós-moderna, outros estudiosos como Steinberg e Kincheloe 

(2001) se posicionam na interseção dos Estudos Culturais com os estudos 

educacionais sobre a infância trazendo as grandes corporações, entre elas a mídia 

como uma pedagogia cultural na qual o “acesso das crianças ao conhecimento 

adulto sobre o mundo e a mudança que produz na natureza da infância têm minado 

as bases conceituais/curriculares/gerenciais sobre as quais o ensino foi organizado” 

(STEINBERG; KINCHELOE, 2001, p. 34). Nesses mesmos autores o poder midiático 

desempenha um papel na formação das experiências pessoais produzindo “[...] 

imagens do mundo e das pessoas que o habitam que fazem sentido para aqueles 

que recebem essas imagens” (STEINBERG; KINCHELOE, 2001, p. 48). 

E é precisamente nessa intersecção entre o cultural e o material que é 

necessário que se faça das representações das danças produzidas e/ou veiculadas 

pela mídia um objeto de análise crítica. Coadunando com Giroux (2003), acredito 

que tais análises possam oferecer aos educadores e outros trabalhadores culturais a 

possibilidade de compreensão de como práticas institucionais se cruzam na 

produção, circulação e recepção da cultura na formação de identidades.  

É neste caminho que trouxe para a cena as reflexões iniciadas nos estudos 

do Mestrado, que se aproximam dos Estudos Culturais em Educação e os estudos 

desenvolvidos por Michel Foucault – dialogando com alguns autores pós-modernos 

e pós-estruturalistas a chave para trafegar nessa pesquisa.  
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 Foi através de minha pesquisa de mestrado que trafegou sobre o discurso da 

interculturalidade no ensino da dança nas escolas de Recife (SOUZA, 2010) que 

tomei contato com a ideia de poder que age produzindo “coisas”. Os estudos 

relatados por Michel Foucault em Vigiar e Punir (1987) e depois na História da 

Sexualidade I: A vontade de saber (1990a) abriram um novo campo de 

compreensão sobre o processo de produção do corpo infantil do qual tomei 

inicialmente no livro História Social da Criança e da Família, de Ariès (2011). O que 

estas obras permitiram-me entender foi o grande esforço da Modernidade no 

estabelecimento de uma ordem, de um disciplinamento, da qual a preocupação com 

o corpo infantil é uma das tantas faces visíveis.  

 
intervém materialmente, atingindo a realidade mais concreta dos 
indivíduos – o seu corpo – e que se situa ao nível do próprio corpo 
social, e não acima dele, penetrando na vida cotidiana e por isso 
podendo ser caracterizado como micro-poder ou sub-poder 
(MACHADO, 2008, p. 12). 
 
 

Perceber o poder, como faz Foucault, é direcionar o olhar para o 

desenvolvimento daquilo que se configurou como sendo a “microfísica do poder”, 

com capilaridade na corporeidade de cada indivíduo – com seus hábitos, instintos e 

emoções – como ponto nodal sobre o qual atua uma complexa rede de lutas e de 

confrontos inerentes a tais saberes, no processo de produção de poder, tendo, como 

nos diz Fischer (2002), consequências teóricas e práticas imediatas.  

Na continuidade aos estudos do Mestrado, a centralidade do corpo na 

contemporaneidade está engendrada nesta pesquisa, se constituindo um discurso 

caro na atualidade, configurando-se como um dos principais espaços na construção 

de identidade e estilos de vida.  

 
O século 20 começou com uma revolução socialista e o 21 instaurou 
uma revolução introspectiva que, em muitas instâncias partiu da 
revolução do corpo. Isso porque a centralidade que havia assumido a 
noção de classe e psique foi, finalmente assumida pelo corpo, como 
já havia previsto Foucault (GREINER, 2010, p. 27). 
 
 

O corpo revela-se, assim, uma fonte privilegiada para pensar a cultura, 

podendo ser visualizado a partir dos estudos produzidos por diferentes áreas de 

conhecimento, destacando-se, em particular, os trabalhos de Marcel Mauss (1974) e 

dos estudos da antropologia, que demonstram ser o corpo um espaço de construção 
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de significados simbólicos, deixando como legado a ideia de que o uso de que 

fazemos dele, somado ao vestuário, aos ornamentos e à pintura corporal, compõe o 

universo em que se inscrevem valores e comportamentos, compreendendo, assim, 

as especificidades de cada cultura; aos estudos de David Le Breton (2011, 2003) e o 

debate instaurado sobre Sociologia do Corpo, onde se debruçou à compreensão da 

corporeidade humana como “fenômeno social e cultural, motivo simbólico, objeto de 

representações e imaginários (LE BRETON, 2003, p. 7); aos estudos 

fenomenológicos de Merleau-Ponty (1971, 1984, 1990) que dedicou parte de sua 

obra a reflexões sobre o corpo, partindo da percepção sobre o seu corpo como seu 

ponto de vista sobre o mundo; e os estudos de Michel Foucault (1987, 1990a, 2002, 

2008a, 2008b, 2010a), que abre uma discussão sobre as transformações da relação 

corpo e sociedade através da história, trazendo uma contribuição fundamental para 

a evolução deste debate. 

No viés foucaultiano, os discursos sobre o corpo devem ser entendidos como 

datado e circunscritos às condições culturais específicas de sua produção. Também, 

no encontro com Foucault, a partir de um conjunto de noções que foram sendo 

produzidas ao longo de sua obra, tais como poder, sujeito, biopoder, norma, 

governamentalidade, dispositivo, pude observar como foi produzida uma rede de 

práticas que produziram uma pedagogia das condutas dos sujeitos infantis, incluindo 

o entendimento de como se dão as relações de poder/saber na sociedade 

contemporânea, a partir da identificação de que os discursos sobre o corpo infantil 

apoiam-se numa rede de vários campos de saberes – religiosos, médico-higienistas, 

psicológicos, pedagógicos, que, tomados como legítimos, tem o poder de dizer a 

verdade que serve de sustentação para formas de regulação, disciplinamento e 

controle dos corpos infantis. 

 Mas também, como nos fala Foucault em seus últimos escritos (FOUCAULT, 

2010 a) quando invoca a noção de cuidado de si na produção de novas formas de 

vida que extrapola a genealogia da sujeição (FREITAS, 2010), percebe-se que o 

corpo pode operar a partir da autoconstrução, como exercício de liberdade, 

caminhando para um estado maior de autonomia, capacitando os sujeitos a 

delinearem possíveis pontos de fuga para seus corpos. Nas duas conferências 

radiofônicas proferidas por Foucault no ano de 1966, intituladas O Corpo utópico, as 

heterotopias (2014), somos provocadas a pensar na validade da discussão sobre o 

corpo heterotópico como resistência aos processos de subjetivação, observando-o 
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entre os saberes e os poderes, entre as práticas discursivas e não discursivas, entre 

os dispositivos e as normas. 

 Com Foucault, para além das análises do poder disciplinar e da biopolítica 

empreendidas sobre os corpos, pode-se pensar nas heterotopias do corpo como 

potencia do corpo, um corpo resistência, que mesmo no olhar viciado nas 

representações, nas identidades homogeneizadoras e normalizadores, tem um 

ponto de fuga que pode transitar. 

Nos estudos atuais sobre corpo, técnicas e tecnologias, relacionados ao 

computador, a imagem e as telecomunicações fazem repensá-lo. A chamada 

realidade virtual e o ciberespaço “simulam a liberação do corpo de elementos como 

tempo e espaço e de leis da física” (SIQUEIRA, 2006, p. 64), criando ciborges, 

organismos cibernéticos híbridos e até os netciborgs, “híbrido relacionado com a 

internet e com caráter emancipatório potencial, consequência do fato de a estrutura 

do ciberespaço estabelecer um sistema multidirecional” (SIQUEIRA, 2006, p. 64). 

 
[...] Do natural ao artificial, do úmido ao seco, da matéria ao espírito, 
do orgânico ao maquínico, o debate a respeito do corpo parece ser 
tema efervescente, sobretudo pela complexidade tenaz que se expõe 
no contemporâneo. Presenciam-se as (trans/de)formações do corpo 
e com elas, instauram-se novas/outras mediações entre o cuidar da 
aparência física e de sua representação sociocultural (GARCIA, 
2005, p. 14). 
 
 

Não cabe neste estudo julgar tais artifícios de (trans/de)formações do corpo, 

mas sim considerá-los como uma prática discursiva, ou seja, 

 
como um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 
determinadas no tempo e no espaço, que definiram para uma época 
dada e para uma área social, econômica, geográfica ou linguística 
dada, as condições de exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 
2009, p. 133). 
 
 

Para este trabalho, a dança é entendida a partir dos Estudos Culturais como 

uma produção cultural atravessada por lutas políticas em torno de significados que 

os diferentes discursos inscrevem nos corpos. Neste sentido, a dança pode ser vista 

como uma pedagogia cultural, pois opera, ao lado de diferentes práticas dos usos do 

corpo, a partir de mecanismos de normatização e controle.  
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Também, a partir de um viés pós-estruturalista13, a dança pode ser vista 

constituída na e pela linguagem, ou seja, pelos discursos que produzem e dão 

sentido à vida social. Por utilizar o corpo como uma “fala” (SETENTA, 2008), a 

dança está implicada nos processos de linguagem que operam na construção 

cultural desses corpos. 

 No dia a dia com as crianças percebo como as danças produzidas e/ou 

veiculadas pela mídia têm promovido um novo vocabulário para seus corpos. 

Gradualmente comecei a vislumbrar em episódios de dança capturados em 

diferentes programas de televisão, de diferentes emissoras, em horários e dias 

variados, bem como na Internet e DVD’s e telefones celulares enunciados diversos 

sobre o corpo infantil, passando a questionar sobre o que as danças 

produzidas/veiculadas pela mídia ensinam às crianças; o que essas danças 

divulgam em meio ao seu ritmo contagiante?; como ela “ensina” corpos, e quais os 

seus efeitos sobre a produção de subjetividades14? 

Tais danças entram em cena para entender os corpos infantis como 

detentores de múltiplas significações, estabelecendo diferentes modos de 

enunciação e que possuem sua provisoriedade diante dos regimes de visibilidade 

em cada época. Quero dizer com isso que esta tese teve como recorte as danças 

midiatizadas para entendimento de como esses corpos estão se organizando a partir 

de um intrincado “jogo de saberes e poderes que operam em um circuito de 

produção, circulação e consumo” (TOMAZZONI, 2009, p. 18), que tem efeito em 

suas condutas, ou seja, comecei a enxergar nas danças produzidas e/ou veiculadas 

pela mídia uma diversidade de regras, saberes, técnicas e estratégias para a 

produção de corpos infantis. Seria um novo formato de “sala de aula” apresentando 

nessas danças uma diversidade de “lições” que podem ser entendidas como um 

jogo de ensinar e aprender ou como uma chamada à leitura onde os alunos são 

convocados a um texto, chamados a um texto (LARROSA, 2010).  

A ideia de lições sobre os corpos infantis possibilitou-me abordar como 

antigas e novas lições passam a se articular nas danças midiatizadas. Não traço 
                                            
13 O termo pós-estruturalista é utilizado neste trabalho na amplificação do debate sobre a linguagem e 

dos processos de significação. A partir dos autores pós-estruturalistas podemos entender que “um 
determinado significado é o que é não porque ele corresponde a um ‘objeto’ que exista fora do 
campo de significação, mas porque ele foi socialmente assim definido” (SILVA, 2010, p. 123). 

14 O conceito de subjetividade neste trabalho está sendo entendida como Foucault como a “maneira 
pela qual o sujeito faz da experiência de si mesmo em um jogo de verdade, no qual ele se relaciona 
consigo mesmo” (FOUCAULT, 2008, p. 236). 
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nesta pesquisa as funções de aprender e ensinar passos de dança ou uma 

coreografia, mas sim procuro nos enunciados que deles emergem: Lições de dança 

que fazem as crianças “descobrirem” seu próprio corpo, numa produção biopolítica 

de um corpo saudável; lições inscritas em coreografias com vistas a sistematizar o 

que constitui o masculino e o feminino, inscrevendo nos corpos das crianças modos 

generificados de ser e de comportar-se; arranjos discursivos voltados à estética 

corporal, pautadas pela exterioridade e pela superficialidade da aparência, numa 

economia da visibilidade; lições de dança como práticas performativas no sentido de 

afirmação da diferença: ou dos corpos que não se conformam com os contornos que 

lhes são dados. 

Nessa perspectiva, trago as danças midiatizadas como uma Pedagogia 

Cultural que ganha um papel importante na formação dos corpos infantis, 

estabelecendo formas de captura, produção e governamento dos sujeitos15. Tais 

processos de pedagogização16 do corpo são portadoras de 

 
preceitos que dão ao corpo uma forma e o esquadrinham para 
submetê-lo as normas de um modo muito mais seguro que o 
pensamento. Imagens sugeridas, gestos esboçados, induzem, no 
silêncio, posições e comportamentos (VIGARELLO, 1978, p. 9). 
 
 

Assim, enquanto as crianças se divertem, se alegram, e são provocadas por 

diferentes sentimentos e desejos quando dançam, inscrevem nos seus corpos 

marcas e normas consideradas desejáveis e necessárias. É necessariamente aí que 

está o poder das danças midiatizadas: entendidas como produtoras de discursos, 

que são sempre práticas de poder-saber, tais danças são “elementos ou blocos 

táticos no campo das correlações de força” (FOUCAULT, 1990a, p. 97). Tal 

pedagogia cultural é tomada, assim, como uma instância privilegiada para “educar” 

os corpos infantis, prescrevendo estratégias de controle, regulação e governamento 

(FOUCAULT, 2008). É uma pedagogia das condutas dos corpos infantis expressa 

nas danças midiatizadas. 

                                            
15  A noção de sujeito nesta pesquisa é vista numa perspectiva descentrada, aberta, fluida, 

fragmentada e produzida socialmente como nos fala Hall (2005). 
16 O conceito de pedagogização tem sido debatido por teóricos entre eles Forquin (1993), Libâneo 

(2001), Bernstein (2003), Larossa (2013). Em Foucault (2010b), a pedagogização envolve a 
transmissão de verdades, por meio de arranjos de poder discursiva ou simbólico, que são capazes 
de dotar o sujeito de capacidades, aptidões e saberes. 
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A partir dos pressupostos mencionados trago como objeto teórico desta tese 

os discursos produzidos e postos em circulação nas danças midiatizadas sobre os 

corpos infantis. Refiro-me aqui que a dança midiatizada é parte desta “cartografia do 

detalhe” (SOARES, 2007), que atua nos mais íntimos espaços do corpo infantil 

indicando uma diversidade de comportamentos, conformando modos de viver e 

integrando procedimentos educativos (SOARES, 2007). 

Fundamentou-se também no encontro com Foucault, que me permitiu mostrar 

de que maneiras a mídia participa na constituição destes corpos - e em suas 

subjetividades -, a partir da produção de enunciados que se dirigem ao seu 

governamento. Ou seja: ao olhar para o que as crianças dançam na mídia, traço um 

caminho para este trabalho: minha hipótese foi que as danças midiatizadas pautam 

e orientam o corpo das crianças operando sobre a constituição de subjetividades, 

propondo-lhes uma diversidade de normas, regras e “práticas de si”, necessárias a 

um tipo de “relação consigo”17, afirmando-se como um espaço privilegiado para 

educar seus corpos. 

 
Se, num passado que remonta ao século XV, os manuais de dança 
ensinavam o quê e como dançar nas cortes europeias, hoje a mídia 
mostra sua eficiência em também desempenhar tal função. Ela 
profere diariamente lições de dança (TOMAZZONI, 2009, p. 25). 
 
 

Mas também, como intuiu Foucault – cabendo a Deleuze a amplificação do 

debate -, as danças midiatizadas também são um espaço de ambivalência entre 

estratégias de captura, escape, recaptura, invenção, metamorfoses dos corpos 

infantis.  

 
É preciso admitir um jogo complexo e instável em que o discurso 
pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também 
obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma 
estratégia oposta. O discursivo veicula e produz poder; reforça-o, 
mas também mina, expõe, debilita e permite barrá-lo (FOUCAULT, 
1990 a, p. 96). 
 
 

Quis dizer com isso que também podem existir modos de enunciação para os 

sujeitos infantis que, ao dançar, usem o seu corpo como um vetor de 

                                            
17 A “relação consigo” é a relação pela qual o sujeito constitui a si como “sujeito moral”, ou seja, pela 

qual ele aprende a reconhecer e a estabelecer para si como bons e verdadeiros certos modos de 
agir (FISCHER, 1996). Esta conceituação será discutida posteriormente. 
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autovalorização, uma potência “política” da vida, como nos fala Deleuze ou como 

Louro: 

 
Os corpos não se conformam sempre aos contornos que lhes são 
dados. Não assumem passivamente as atribuições que lhe são 
determinadas, as fronteiras com que são desenhados. Assim como 
são feitos, podem ser desfeitos. Ou refeitos. Experimentam 
transgredir e superar restrições e territórios, de toda a ordem, de todo 
tipo. Espalham-se. Pretendem se expandir para além da pele. 
Desafiam o tempo. Desdenham do espaço. Às vezes são bem 
sucedidos nesses empreendimentos, mas também correm o risco de 
se lançar em novos arranjos normativos. As experimentações do 
corpo são imprevisíveis, infindáveis [...] (LOURO, 2012, p. 13). 
 
 

Desta forma, operar aqui sobre os discursos da mídia, cujo “objeto-deus é 

justamente o corpo” (FISCHER, 1996, p. 97), no caso deste trabalho, o corpo infantil, 

significou proceder a uma análise das discursividades sobre os modos de existência 

propostos a essas crianças. Ao mesmo tempo, significou tentar captar algumas 

linhas de fuga (DELEUZE, 1999), ou como nos fala Pelbart (2011), linhas de 

dominação e liberação, de “controle e de escape, de comando e de resistência” 

(PELBART, 2011, p. 13).  

Então, trago como objetivo geral desta tese realizar uma análise das 

regularidades e da dispersão de enunciados, do seu funcionamento e interconexões 

em formações discursivas comuns ou em disputa sobre o corpo infantil, presentes de 

forma particular nas danças midiatizadas. O que pretendi foi colocar em evidência as 

discursividades e as técnicas de produção dos corpos infantis pelas danças 

midiatizadas, ou seja, ver o discurso operando em práticas discursivas. 

O que vale ressaltar é que não me propus a discutir se as danças veiculadas/ 

produzidas pela mídia produzem “bons” ou “maus” conteúdos para as crianças. O 

que foi importante para esse trabalho foi descrever e analisar os discursos sobre o 

corpo infantil que as danças midiatizadas estão produzindo, procurando entender 

aquilo que tais discursividades induzem, remetem, interditam, deixam escapar. 

Para dar visibilidade ao conjunto de argumentos que mostram os discursos 

sobre o corpo infantil produzidos pelas danças midiatizadas, esta tese foi organizada 

em Cenas que estão divididas em três partes: a Parte I traz as Cenas que 

descrevem os caminhos da pesquisa bem como o aporte teórico-metodológico 

utilizado. Na Parte II e na III encontram-se as seções analíticas do estudo.  
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 Na PRIMEIRA CENA, intitulada A análise do discurso e as aproximações com 

a teorização arqueogenealógica foucaultiana, apresento nos Cenários Investigativos, 

a metodologia selecionada para implementação da pesquisa. A abordagem analítica 

de discurso de inspiração foucaultiana – a arqueogenealogia - foi selecionada por 

poder captar as condições de emergência de acontecimentos discursivos e a 

regularidade e a dispersão dos enunciados relacionados às formações discursivas 

que incidem sobre o corpo infantil, entendendo como Carvalho (2004) que tal 

abordagem é um caminho investigativo importante, principalmente voltado para as 

análises culturais em educação, visto que o campo educativo é um lócus de 

normalização da cultura relacionado à produção de identidades sociais.  

Na SEGUNDA CENA, intitulada Aprendendo com as danças midiatizadas, 

aponto as possibilidades trazidas pelo campo dos Estudos Culturais em Educação - 

e a sua relação com os estudos foucaultianos - para transitar no argumento em que 

as danças midiatizadas tomam na contemporaneidade uma feição pedagógica 

atualizada como uma prática cultural que atua para produzir diferentes discursos 

sobre o corpo infantil. Na segunda seção busco no debate sobre a noção de 

midiatização o entendimento da existência de novas matrizes de representação da 

dança configurada pela mídia, que difere das tradicionais formas dançantes 

produzidas historicamente. Na terceira seção da Segunda Cena busco refletir sobre 

a noção de dispositivo pedagógico da mídia que para esta pesquisa possibilitou a 

análise de uma diversidade de regras, técnicas e estratégias que concorrem para a 

produção de formas particulares de corpos infantis. Finalizando essa “Cena” trouxe 

na Terceira seção o argumento de que as danças midiatizadas são uma forma de 

Pedagogia Cultural, pois recorre às práticas culturais que ressaltam uma dimensão 

formativa, que está envolvida na emergência de diferentes corpos infantis. 

 Na TERCEIRA CENA, intitulada Olhares cruzados sobre o corpo, procuro no 

debate sobre o corpo oferecido por alguns teóricos de campos de conhecimento 

diversos apontar os meus argumentos na perspectiva de uma construção do corpo 

pela cultura, a partir da composição de uma “fábrica social do corpo” (CORBIN, 

2008, p. 9). No recorte deste trabalho buscamos na segunda seção desta Cena as 

noções de poder, governamentalidade e heterotopias corporais no debate 

foucaultiano sobre o corpo como chave para a composição das análises que foram 

empreendidas. No fluxo do debate foucaultiano, busco na terceira seção reconhecer 

a dança como “cenário” onde são produzidos múltiplos discursos sobre o corpo. 
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Coadunando com a tese defendida por Setenta (2012, 2008), o argumento trazido 

por mim vê a dança como produtora de significados que estabelecem diversos 

modos de enunciar e perceber o corpo. Nos aproximamos assim, para pensar o 

corpo que dança, da noção de performatividade da filósofa Judith Butler, bem como 

o trânsito com a noção de heterotopias do corpo em Foucault. 

 Tais considerações colaboram para pensarmos que, nos pontos de fuga do 

dispositivo pedagógico das danças midiatizadas, emergem discursos - que tendem a 

enunciar corpos produtores de tensões – que são resolvidos no próprio corpo, a 

partir de mutações sucessivas produzindo novos corpos - a priori incompatíveis -, 

nascidos da heterogeneidade e da tradução cultural, e que provocam, perturbam e 

instigam novos deslocamentos e descentramentos, tentando subverter os 

procedimentos que rotulem ideias, pensamentos do corpo, levando a dizeres 

específicos, que podem ser encarados como condutas políticas desses corpos 

(SETENTA, 2008). 

 A PARTE II, intitulada Entre ritos, rezas, tratados e manuais: discursividades 

sobre o corpo infantil e algumas evidências sobre o governo das condutas, dá inicio 

às análises empreendidas. Na QUARTA CENA buscaremos as visibilidades teóricas 

sobre o corpo infantil. Apesar desta pesquisa ter por objetivo analisar o discurso 

sobre o corpo infantil que emerge das danças midiatizadas, é premissa observar a 

interpenetração de outras discursividades sobre ele, que vão desde o discurso 

médico-higienista produzido pelos manuais de puericultura, o discurso do campo 

religioso até os discursos pedagógicos imbricados nos marcos legais sobre a 

Educação Infantil no Brasil. Nas palavras de Foucault (1987, p. 140), “o corpo, 

tornando-se alvo de novos mecanismos de poder, oferece-se a novas formas de 

saber”. Não pretendemos aqui realizar uma história do corpo “coesa e linear” como 

diria Sant’Anna (2005), mas tentar avançar nas pistas para a análise do corpo infantil 

como objeto heterogêneo, plural, assim, provisório. 

 Na QUINTA CENA, Dos corpos metrificados aos corpos cortesãos: a 

pedagogização da dança no ocidente e a produção dos manuais para o bem dançar 

e para a pedagogização das condutas, buscamos na análise dos manuais de dança 

a emergência dos enunciados sobre o corpo “civilizado” e algumas evidências sobre 

o governo dos corpos. Para isso, busco em diferentes arquivos produzidos ao longo 

da história da dança no Ocidente as lições de dança proferidas por esses 
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documentos, para observar as novas configurações dadas ao corpo a partir das 

danças midiatizadas. 

 Na PARTE III deste trabalho, caminhando com as análises empreendidas, 

buscamos na QUARTA CENA, Análise do Discurso das Danças Midiatizadas e a 

Operação de Estratégias de Subjetivação e Governamento dos Corpos Infantis, 

identificar as categorias de análise que emergiram de um “recorte dentro de uma 

população discursiva” (CARVALHO, 2004, p. 199), onde foram sendo desenhadas 

algumas “lições” sobre/dos corpos infantis, ou seja, formas de governamento que 

constituiu discursos sobre os corpos de um certo tipo, a saber:  

• Vem dançar com a gente!: ou das lições de como todos devem entrar na dança; 

• Com quantos passos de dança se produz um corpo de menino e/ou um corpo de 

menina?: ou das lições generificadas de dança para o corpo infantil; 

• Corpo-higiene...corpo-sono...corpo-atividades orientadas: ou das lições de dança 

para a produção biopolítica de um corpo saudável; 

• Corpo-espetáculo: ou das lições de dança para o fazer-ver. 

 No último capítulo analítico, intitulado Apontamentos de resistências: ou o que 

pode um corpo heterotópico, procuro analisar nos distintos tipos de fala dos corpos 

infantis aqueles que inventam o modo de dizer-se, operando com fazeres-dizeres 

críticos e propositivos. Neste capítulo retornamos as implicações políticas advindas 

do fazer-dizer performativo e da noção de corpo heterotópico foucaultiano a partir da 

análise de um texto fílmico. 

 Para finalizar essa “dança”, nas considerações finais, observo os achados da 

pesquisa – reconhecendo-a como incompleta e datada pelas próprias contingências 

de sua materialidade - o que estimula a abertura de um novo cenário para que novas 

pesquisas aconteçam.  
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PARTE I: NA DANÇA DOS PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 Coreografia: vem do grego choreia (dança) e graphein (escrita), significando a 

“arte de criar e compor uma dança”, ou para os coreógrafos da dança Moderna, “a 

arte de fazer danças. A partir do século XIX, o termo coreografia significa “a arte na 

composição da dança” (TRINDADE; VALLE, 2007). 

 Bem como na composição de uma coreografia, onde o coreografo vai 

delineando uma dança a partir de escolhas de passos, de gestos, de desenhos, com 

a intenção de mostrar ao público seus pensamentos, suas emoções, seus afetos, 

este capítulo aponta o “passo-a-passo” na construção de argumentos que possam 

dar visibilidade ao “público” leitor desta tese, dos eixos de discussão do nosso 

problema de pesquisa, na tentativa de responder, mesmo que parcialmente, 

questões de uma “dança” que imaginamos. Como nos diz Veiga-Neto (2007), 

buscamos neste capítulo insights para o entendimento dos discursos produzidos 

sobre o corpo infantil nas danças midiatizadas. 

 Neste “movimento” de pesquisa - como num desenho coreográfico -, foi 

premissa estabelecer as principais coordenadas dos passos; desenhar as curvas de 

enunciação; reordenar os percursos e manter os cursos, direcionar as luzes para 

outra direção e conservar alguns focos lá onde já estavam, como já nos indicava 

Corazza (2007). Porque, como um coreógrafo que remonta as partes de uma dança 

uma infinidade de vezes até encontrar uma provisorialidade de passos que o alenta, 

a escrita aqui produzida foi sendo feita, desfeita, refeita, para encontrar outras 

possibilidades de continuar no “movimento”. E assim, essa dança foi delineando-se 

e está apresentada neste capítulo em três cenas... 

 Na PRIMEIRA CENA, intitulada A análise do discurso e as aproximações com 

a teorização arqueogenealógica foucaultiana, apresentamos nos Cenários 

Investigativos a metodologia selecionada para implementação da pesquisa.  

Na SEGUNDA CENA, intitulada Aprendendo com as danças midiatizadas, 

apontamos as possibilidades trazidas pelo campo dos Estudos Culturais em 

Educação e a sua relação com os estudos foucaultianos para transitar no argumento 

em que as danças midiatizadas tomam na contemporaneidade uma feição 

pedagógica atualizada como uma prática cultural que atua para produzir diferentes 

discursos sobre o corpo infantil. Na segunda seção buscamos no debate sobre a 

noção de midiatização o entendimento da existência de novas matrizes de 
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representação da dança configurada pela mídia, que difere das tradicionais formas 

dançantes produzidas historicamente. Na terceira seção da Segunda Cena 

refletimos sobre a noção de dispositivo pedagógico da mídia que para esta pesquisa 

possibilitou a análise de uma diversidade de regras, técnicas e estratégias que 

concorrem para a produção de formas particulares de corpos infantis. Finalizando 

essa “Cena” trouxemos na Terceira seção o argumento de que as danças 

midiatizadas tomadas como uma Pedagogia Cultural recorrem às práticas culturais 

que ressaltam uma dimensão formativa, que está envolvida na emergência de 

diferentes corpos, inclusive os das crianças. 

 Na TERCEIRA CENA, intitulada Olhares cruzados sobre o corpo, procuramos 

no debate sobre o corpo oferecido por alguns teóricos de campos de conhecimento 

diversos apontar os nossos argumentos na perspectiva de uma construção do corpo 

pela cultura, a partir da composição de uma “fábrica social do corpo” (CORBIN, 

2008, p. 9). No recorte deste trabalho buscamos na segunda seção desta Cena as 

noções de poder, governamentalidade e heterotopias corporais no debate 

foucaultiano sobre o corpo como chave para a composição das análises que foram 

empreendidas. No fluxo do debate foucaultiano, buscamos na terceira seção 

reconhecer a dança como “cenário” onde são produzidos múltiplos discursos sobre o 

corpo.  
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PRIMEIRA CENA: A análise do discurso e as aproximações com a teorização 

arqueogenealógica foucaultiana 

 

Desmontar, desconstruir, desvestir, descartar, raspar, misturar, sobrepor, 

repor, refazer, recuperar, revestir, renomear, construir, reconstruir, reutilizar, colar, 

recolar...Tal como a arte do paulista Alex Fleming, que prima pela produção em 

permanente processo, esta “Cena” é parte do denso trabalho de escrita do aporte 

metodológico desta pesquisa e a preocupação com o fazer e com o documentar os 

passos, em organizar as etapas e até mostrar o processo de produção no esforço de 

descrição e análise do objeto de pesquisa, que, como na série Body Builders (2002), 

tem o corpo como elemento central.  

Assim como nos mapas de regiões de conflito transpostas para os corpos nas 

obras de Flemming, este trabalho, por circular dentro de uma perspectiva de 

pesquisa que se nomeia pós-crítica, e que não possui um método prescritivo para a 

realização dessas investigações (PARAÍSO, 2012), também esteve imerso em 

“mapas-cenários” conflitivos, onde a aventura da descoberta de novas estradas, 

novos “caminhos investigativos” no qual “repercute na vida de cada pesquisador e 

pesquisadora, desorganizando não apenas sua atividade intelectual, mas o conjunto 

de convicções políticas e existenciais que vem dando sentido a suas vidas” (COSTA, 

2007a, p. 14). Para Costa,  

 
estamos começando a trilhar novos e diferentes caminhos, e que 
estes podem levar a descobrir espaços cotidianos e luta na produção 
de significados distinto daqueles que vêm nos aprisionando, há 
séculos, em uma neutralizada concepção unitária do mundo e da 
vida (2007 a, p. 14). 

 
No bojo dessa argumentação, uma estrada precisou ser trilhada rumo a uma 

investigação que não buscou verdades absolutas, mas um olhar para um objeto de 

pesquisa ainda pouco analisado no campo educacional: os discursos sobre o corpo 

infantil produzidos nas danças midiatizadas, tomando como hipótese que esse novo 

lugar para se dançar pauta e orienta o corpo infantil, propondo-lhe uma diversidade 

de normas, regras e “práticas de si”, necessárias a um tipo de “relação consigo”, 

afirmando-se como espaços privilegiados para se educar. Assim nos ligamos ao 

pensamento pós-moderno e ao pensamento pós-estruturalista. 
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Entendemos que o pensamento pós-moderno traz um importante debate 

sobre os questionamentos dos princípios da razão, ciência, racionalidade e 

progresso gestados na modernidade. Também, coloca-se contrário às noções de 

pureza, desconfiando das grandes narrativas universalizantes, ataca o sujeito 

racional, livre e autônomo, centrado e soberano (CARVALHO, 2004). Apoiamo-nos 

na definição de Veiga-Neto (1995, p. 35): 

 
Ele (o pensamento pós-moderno) não busca a(s) verdade (s) sobre o 
mundo, mas busca insights, quais ferramentas que possam ser úteis 
para o entendimento do mundo. [...] assim, ao olhar a Educação, o 
pensamento pós-moderno não está obrigatoriamente comprometido 
com soluções para aquilo que denominamos problemas 
educacionais. Antes disso, o que parece se mais importante é saber 
como se estabelecem os enunciados que declaram ser 
problemáticos tais ou quais configurações ou características do 
mundo educacional. 
 
 

Compactuamos sobre a relevância dos pressupostos pós-modernos na 

ruptura das fronteiras entre a “alta” e a “baixa” cultura (JAMERSON, 2006) e com a 

extensão das noções de “leitura, escrita e textualidade a uma variedade de textos 

culturais, que vão de tratados filosóficos a filmes e romances populares” (KELLNER, 

2001, p. 103) estando associadas a outras posições pós-modernas associadas com 

teóricos como Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze e Felix Guattarri.  

Ao recorrermos ao pensamento pós-estruturalista, entendemos a ampliação 

da ênfase na linguagem como um sistema de significação, com a noção de discurso 

em Michel Foucault e na posição assumida pelo próprio autor sobre a noção de 

sujeito, que existe como resultado de um processo de produção social de cultural.  

Nesses termos, considerando a análise discursiva que objetivamos produzir 

nesta tese, os elementos conceituais do pensamento pós-moderno e pós-

estruturalista, incorporados aos Estudos Culturais, ganham relevância, 

particularmente as noções de cultura e linguagem como um campo fluido, 

indeterminado e incerto, mas também como campos de dominação e de contestação 

dos discursos sobre os corpos infantis produzidos/veiculados pelas danças 

midiatizadas. 

Na construção de uma proposta de estudo começamos a nos indagar sobre 

qual a abordagem metodológica que pudesse apreender os discursos que incidem 



43 

nos corpos infantis, buscando indicar as condições de emergência dos enunciados 

de  

 
certos discursos, de certos regimes de verdade, próprios de uma 
época, produzidos, veiculados e recebidos de formas muito 
específicas, que falam de um certo tempo e lugar, que falam de 
determinadas relações de poder, que produzem sujeitos de uma certa 
forma (FISCHER, 2002, p. 84). 
 
 

 Desta forma, a abordagem analítica de discurso inspirada na teoria de 

discurso de Michel Foucault – a arqueogenealogia – foi selecionada por poder captar 

as condições de emergência dos enunciados relacionados aos acontecimentos 

discursivos que incidem sobre o corpo infantil nas danças midiatizadas.  

Acreditamos que a análise arqueogenealógica de inspiração foucaultiana foi 

aquela que nos possibilitou penetrar em práticas não-verbais, visualizar nas imagens 

das Cenas de Dança os gestos e o movimento como produtores de discursos sobre 

o corpo infantil. Essas novas discursividades não podem ser compreendidas 

exclusivamente a partir das palavras e das formas sintáticas (COURTINE, 2009), e, 

mais ainda, que o lugar da palavra e das imagens não são hierarquizados, 

lembrando Foucault no livro As Palavras e as Coisas (2007) quando relaciona a 

linguagem e a pintura: 

 
a relação da linguagem com a pintura é uma relação infinita. Não que 
a palavra seja imperfeita e esteja, em face do visível, num déficit que 
em vão se esforçaria por recuperar. São irredutíveis uma ao outro: por 
mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que 
se diz, e por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, 
metáforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem não é 
aquele que os olhos descortinam, mas aqueles que as sucessões da 
sintaxe definem (FOUCAULT, 2007, p. 25). 
 
 

No bojo desta discussão, percebemos com Foucault na Arqueologia do Saber 

(2009) que um enunciado possui duas categorias: uma dizível e outra visível, sendo 

possível identificar nas imagens um movimento dizível/visível que mapeia os 

enunciados sobre o corpo infantil. Para o autor, as imagens não são peças 

meramente ilustrativas, mas são tomadas como práticas discursivas. Tomá-las então 

“como um texto discursivo e enunciativo, visível, que também conta a nossa história 

contemporânea” (SCHWENGBER, 2012, p. 265) é o desafio desta tese: tomar textos 

imagéticos como produtores de um discurso.  
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[...] a imagem, mais do que apenas ilustrar, ornar um texto, 
representa, descreve, narra, simboliza, expressa, brinca, persuade, 
normatiza, pontua e educa, além de enfatizar sua própria 
configuração e chamar a atenção para o seu suporte – a linguagem 
visual (SCHWENGBER, 2012, p. 266). 
 
 

Torna-se premissa compreendermos o discurso como um “conjunto de 

enunciados que provém de um mesmo sistema de formação [...]” (FOUCAULT, 

2009, p. 153), cabendo ao analista do discurso mostrar “como os diferentes textos 

de que tratamos remetem uns aos outros, se organizam em uma figura única, 

entram em convergência com instituições e prática, e carregam significações que 

podem ser comuns a toda uma época” (FOUCAULT, 2009, p. 134). Assim 

precisamos de estratégias de descrição e análise que possibilitem trabalhar com o 

próprio discurso para mostrar a emergência de enunciados, suas regularidades, 

suas exclusões, suas descontinuidades e as relações que o discurso coloca em 

funcionamento, como nos diz Paraíso (2012, p. 29),  

 
Ao focarmos nossa atenção no processo produtivo do discurso e da 
nossa própria linguagem, registramos e analisamos aquilo que 
nomeiam, mostram, incluem e excluem. Mostramos o que um 
discurso torna visível e hierarquiza. Multiplicamos as relações do 
discurso, mostrando a história de um enunciado, acompanhando sua 
descontinuidade suas transformações. Mostramos, em síntese, como 
o discurso que investigamos produz objetos, práticas, significados e 
sujeitos. 
 
 

Em seu livro Arqueologia do Saber (2009), Foucault traça as definições do 

discurso através de “regras de formação de um conjunto de enunciados” 

(FOUCAULT, 2009, p. 188). Para o autor, a arqueologia 

 
[...] manifesta, assim, como uma sucessão de acontecimentos pode, 
na própria ordem em que apresenta, tornar-se objeto de discurso, ser 
registrada, descrita, explicada, receber elaboração em conceitos e 
dar a oportunidade de uma escolha teórica (FOUCAULT, 2009, p. 
189). 
 
 

Nessas reflexões, os enunciados são tomados como acontecimento 

discursivo: “índice paradoxal de novidade e de repetição, na história” (VOSS; 

NAVARRO, 2013, p. 97). Compreendemos com Foucault que o acontecimento 

discursivo tem a ver com o estatuto dado à regularidade do enunciado em sua 



45 

relação com o arquivo, sendo necessário que se reconheça a singularidade de cada 

enunciado como um acontecimento discursivo. 

 
[...] um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua 
nem o sentido podem esgotar inteiramente. Trata-se de um 
acontecimento estranho, por certo: inicialmente porque está ligado, 
de um lado, a um gesto de escrita ou à articulação de uma palavra, 
mas por outro, abre para si mesmo uma existência remanescente no 
campo da memória, ou na materialidade dos manuscritos, dos livros 
e de qualquer forma de registro; em seguida, porque é único como 
todo acontecimento, mas está aberto a repetição, à transformação, à 
reativação; finalmente, porque está ligado não apenas a situações 
que o provocam, e as consequências por ele ocasionadas, mas ao 
mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente diferente a 
enunciados que o precedem e o seguem (FOUCAULT, 2009, p. 31-
32). 
 
 

Nestes termos, podemos entender algumas das características da função do 

enunciado em relação ao acontecimento discursivo: (1) que o enunciado torna-se 

acontecimento pela sua materialização, ou seja, a materialidade é índice da função 

de acontecimento do enunciado; (2) o enunciado é acontecimento porque é algo que 

instaura memória; (3) ao mesmo tempo em que é único, pode ser reutilizado e 

reaparecer em outras enunciações e (4) “está vinculado a uma cadeia enunciativa 

ou a um domínio de coexistência, em que mantém relação dispersa com outros 

enunciados, anteriores e ulteriores” (VOSS; NAVARRO, 2013, p. 98). 

Importante destacar a insistência de Foucault sobre a propriedade de 

unicidade do enunciado, bem como sua regularidade, opondo-se à questão da 

originalidade, ou seja, não é porque o enunciado é acontecimento discursivo único 

que pode ser interpretado como original, no sentido fundacional da memória. O 

enunciado é único, mas regular, de modo que pode transformar a memória – desde 

que esteja sempre apoiado nela.  

Sobre as regularidades dos enunciados, Foucault nos lembra que  

 
[...] designa, para qualquer performance verbal (extraordinária ou 
banal, única em seu gênero, ou mil vezes repetida), o conjunto das 
condições nas quais se exerce a função enunciativa que assegura e 
define a sua existência [...]. Todo o enunciado é portador de uma 
certa regularidade e não pode dela ser dissociado. Não se deve, 
portanto, opor a regularidade de um enunciado à irregularidade de 
outro (que seria menos esperado, mais singular, mais rico em 
inovações, mas sim outras regularidades que caracterizam outros 
enunciados (2009, p. 31-32). 
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Operacionalizando a noção de regularidade enunciativa anunciada por 

Foucault, fomos levadas a questionar para o nosso trabalho: o que se fala/falou do 

corpo infantil? Que instâncias falaram desse corpo? Que enunciados emergem 

destas falas? Quais as regularidades se mantém nos discursos das danças 

midiatizadas?, ou como são “institucionalizados, empregados, reutilizados, 

combinados entre si em cada um dos campos de discursividades estudados” 

(PORTO, 2009, p. 220). 

A análise que Foucault oferece na Arqueologia do Saber (2009) incide neste 

trabalho duas noções importantes do ponto de vista da organização dos enunciados 

sobre o corpo infantil: a noção de árvore de derivação enunciativa e a noção de 

enunciado reitor apresentadas pelo teórico em sua discussão sobre o original e o 

regular. 

Para apresentar tais noções, o autor argumenta que os acontecimentos 

discursivos se apresentam em tipos e níveis diferentes que são produzidos em 

contextos também diferentes, não havendo um centro organizador dos enunciados, 

de modo a delimitar um ponto de originalidade. Lembra-nos de que há uma 

estratificação do lugar dos enunciados numa cadeia enunciativa, fazendo entender 

que existe uma árvore de derivação enunciativa a qual os enunciados são 

integrados, ocupando lugares distintos, embora haja sempre relações constitutivas 

entre eles. 

 
[...] em sua base, os enunciados que empregam as regras de 
formação em sua extensão mais ampla; no alto, e depois de um certo 
número de ramificações, os enunciados que empregam a mesma 
regularidade, porém mais sutilmente articulada, mais bem delimitada 
e localizada em sua extensão (FOUCAULT, 2009, p. 166). 
 
 

Para Foucault, existem nos enunciados derivados enunciados mais nucleares, 

que empregam regras de formação de um modo mais abrangente e enunciados 

derivados e especializados, que formam outros objetos aplicando regras menos 

gerais, tornando-as especializadas para um determinado campo (VOSS; NAVARRO, 

2013, p. 101). No bojo dessa discussão, Foucault anuncia a noção de enunciado 

reitor, que são encontrados junto à raiz de uma árvore de derivação enunciativa.  

 
A arqueologia pode assim – e eis um de seus temas principais – 
constituir a árvore de derivação de um discurso [...]. Ela colocará, 
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junto à raiz, como enunciados reitores, os que se referem à definição 
das estruturas observáveis e do campo de objetos possíveis, os que 
prescrevem as formas de descrição e os códigos perceptivos de que 
ele pode servir-se, os que fazem aparecerem as possibilidades mais 
gerais de caracterização e abrem, assim, um domínio de conceitos a 
ser construídos; enfim, os que, constituindo uma escolha estratégica, 
dão lugar ao maior número de opções ulteriores. Na extremidade dos 
ramos, ou pelo menos no curso de todo o florescimento, ela 
encontrará “descobertas” [...], transformações conceituais [...], 
emergência de noções inéditas [...], atualizações de técnicas [...] 
(FOUCAULT, 2009, p. 166). 
 
 

Outra noção importante para o corte arqueológico deste trabalho é o das 

contradições intrínsecas entendidas como as oposições que  

 
[...] se desenrolam na própria formação discursiva e que, nascidas 
em um ponto do sistema das formações, fazem surgir subsistemas 
[...]. A oposição aqui, não é terminal: não são duas proposições 
contraditórias a propósito do mesmo objeto, nem duas utilizações 
incompatíveis do mesmo conceito, mas duas maneiras de formar 
enunciados, caracterizados uns e outros por certos objetos, certas 
posições de subjetividade, certos conceitos e certas escolhas 
estratégicas (FOUCAULT, 2009, p. 173). 
 
 

Para Foucault, as oposições intrínsecas são as que são pertinentes à análise 

arqueológica, pois nascem em um ponto específico das formações discursivas, 

fazendo surgir subsistemas (FOUCAULT, 2009) que derivam de uma única e mesma 

positividade. 

Utilizando-nos das noções arqueológicas foucaultianas na compreensão do 

nosso objeto de pesquisa tornou-se possível perceber que existe uma formação 

discursiva sobre o corpo infantil, ou seja, uma variedade de discursividades que 

circulam como numa rede, entre elas: o discurso religioso, o discurso médico-

higienista, o discurso pedagógico, o discurso dos documentos legais brasileiros, o 

discurso midiático. São estes enunciados que iremos colocar “em cena” como parte 

da “constelação do discurso” sobre o corpo infantil procurando observar os seus 

intercruzamentos e interpenetrações com o discurso sobre o corpo infantil 

produzidos nas danças midiatizadas. 

Já na perspectiva genealógica torna-se premissa que se lance um olhar sobre 

os contextos de emergência18 de campos de acontecimentos discursivos nos quais 

                                            
18 Utilizo o termo emergência no sentido atribuído por Foucault como “a entrada em cada cena das 

forças; é sua irrupção, o salto pelo qual elas passam dos bastidores ao palco, cada uma com o vigor 
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relações de poder e saber se cruzam e fazem aparecer um fato como relevante, 

como um acontecimento que permite acolher cada momento do discurso em sua 

irrupção, em dispersão temporal, o que lhe permite ser “[...] repetido, sabido, 

esquecido, transformado, apagado até nos menores traços” (FOUCAULT, 2002, p. 

28).  

Tal perspectiva nos permitiu dar conta de como se formaram os 

acontecimentos e sistemas de verdades - por meio de que, apesar de ou com o 

apoio de sistemas e modalidades de poder -, localizando o discurso e a linguagem 

no centro das práticas e dos processos sociais. Quais têm sido as normas 

específicas de cada um e quais suas condições de aparição, de crescimento, de 

variação e de dominação – admitindo que esta última além de se fixar em um ritual 

em cada momento da história, impõe também direitos e obrigações e constitui 

cuidadosos e minuciosos procedimentos. No aporte genealógico é importante 

considerar as técnicas de dominação e as técnicas de si. 

Nas técnicas de dominação, o autor da História da Sexualidade considera as 

técnicas que impõem a conduta dos indivíduos submetendo-os a certos fins ou à 

dominação, objetivando o sujeito. Já as técnicas de si seriam as que 

 
[...] permitem aos indivíduos realizar, por eles mesmos, um certo 
número de operações em seu corpo, em sua alma, em seus 
pensamentos, em suas condutas, de modo a produzir neles uma 
transformação, uma modificação, e a atingir um certo estado de 
perfeição, de felicidade, de pureza, de poder sobrenatural 
(FOUCAULT, 2010, p. 95). 
 
 

No encontro entre as técnicas de dominação que estão a determinar a 

conduta dos indivíduos e as técnicas de si, que possibilitam aos indivíduos 

efetuarem, por eles próprios, ou com ajuda de outros, operações sobre os seus 

modos de ser, é que se dá a governamentalidade. Nas palavras do autor, 

 
[a arte de governar é] o governo dos homens na medida em que e 
somente na medida em que, ele se apresenta como exercício da 
soberania política [...] Arte de governar, isto é, a maneira pensada de 
governar o melhor possível e também ao mesmo tempo, a reflexão 

                                                                                                                                        
e a jovialidade que lhe é própria”. O termo é similar “a formação, ponto de surgimento. É o princípio 
e a lei singular de um aparecimento” (FOUCAULT, M. Nietzsche, a genealogia, a história. In: 
______. Arqueologia das ciências e história dos sistemas de pensamento. Organização e 
seleção de textos, Manoel Barros da Motta; tradução, Elisa Monteiro. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2000, p. 267- 269). 
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sobre a melhor maneira possível de governar (FOUCAULT, 2010, p. 
95). 
 
 

 Para Carvalho (2011, p. 9), “essas seriam as técnicas que justificam a 

análise genealógica do sujeito na civilização ocidental”, que deverá ser cumprida 

“como um treino de si por si mesmo”. 

 Nosso interesse, portanto, foram a análise do discurso, as formações 

discursivas como um conjunto de regras anônimas, datadas historicamente num 

determinado tempo e espaço. Caminhamos com Foucault, para quem as descrições 

arqueológicas e as descrições genealógicas devem se alternar, apoiar-se umas nas 

outras, complementar-se. Assim, a análise arqueogenealógica foucaultiana na qual 

nos aproximamos buscou: 

• os elementos históricos e as formações discursivas nas quais 

ocorre o desdobramento da cadeia de enunciados sobre o corpo 

infantil, observando suas regularidades, os enunciados derivados, 

os enunciados reitores e as oposições intrínsecas; 

• a análise da relação poder/saber; 

• a análise das técnicas de poder e as técnicas de si. 

 

Assim, quando nos propusemos a produzir uma análise do discurso sobre o 

corpo infantil produzido/veiculado nas danças midiatizadas, pensamos no discursivo 

e no não-discursivo, nos colocando numa posição investigativa que se ocupou do 

visível e do enunciável de determinados discursos sobre o corpo infantil, analisando 

suas regularidades, seus enunciados derivados e suas oposições intrínsecas. 

Buscamos também produzir na diversidade de Cenas de Danças observadas e 

tomadas como um dos nossos arquivos diferentes lições e normatividades sobre as 

condutas corporais infantis, analisando as técnicas e estratégias de governamento 

dos corpos infantis. Tais estratégias analíticas foram resumidas no quadro a seguir. 
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QUADRO 1 - A análise do discurso e as aproximações com a teorização 
arqueogenealógica foucaultiana 
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“Mostrar como os diferentes textos de 
que tratamos remetem uns aos 
outros, se organizam em uma figura 
única, entram em convergência com 
instituições e práticas, e carregam 
significações que podem ser comuns 
a toda uma época” (FOUCAULT, 
2009, p. 134) 
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como relevante 
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1.1 Sobre o Arquivo 

 

 Ao adotar a abordagem analítica de discurso de inspiração foucaultiana 

como instrumento de análise, quisemos salientar que para esta pesquisa não 

trabalhamos com um corpus de pesquisa mas com um arquivo. Na Arqueologia do 

Saber (2009), a noção de arquivo consiste na lei “do que pode ser dito, o sistema 

que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares” 

(FOUCAULT, 2009, p. 158). É o arquivo responsável pelos sistemas de 

enunciabilidade e de funcionamento dos discursos. Para Foucault, um arquivo “não 

tem o peso da tradição, não constitui uma biblioteca, [...] ele faz aparecer regras de 

uma prática que permitem aos enunciados subsistirem e, ao mesmo tempo, se 

modificaram regularmente. É o sistema geral da formação e da transformação dos 

enunciados” (2009, p. 148). 

Nessa perspectiva, trabalhamos com duas ordens de arquivos que 

precisaram ser analisados apontando alguns lugares de enunciação, nomeados por 

Carvalho (2004) de Território Arqueológico, 

 
(onde) os enunciados parecem mais significativos, seja por fazerem 
parte da rede social – que tem o desejo e o poder de enunciação e, 
portanto, de produzir efeitos de vontade de verdade no campo 
educativo – seja pela singularidade/pluralidade das suas acções, as 
quais mesmo diferenciadas, estão relacionadas entre si e 
compartilham das mesmas regras de governo (CARVALHO, 2004, p. 
197). 
 
 

 Na primeira ordem de arquivos, procuramos observar as regularidades e a 

dispersão dos enunciados reitores que foram selecionados como possíveis lugares 

institucionais do discurso sobre o corpo infantil: o discurso religioso cristão produzido 

sobre o corpo infantil, o discurso sobre o corpo infantil produzidos nos tratados de 

civilidade, o discurso sobre o corpo infantil postos em circulação nos manuais de 

puericultura e o discurso sobre o corpo infantil inscritos nos Referenciais Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil (1998).  

Numa segunda ordem de arquivos, trabalhamos na tentativa de estruturação 

analítica das formações discursivas sobre o corpo infantil acima mencionadas, com 

sua interpenetração no discurso sobre o corpo produzido na diversidade de Cenas 

de Dança produzidas na mídia: Cenas de dança produzidas/veiculadas no cinema, 

na televisão, nos videoclipes, nos DVD’s, nos brinquedos e nos jogos virtuais.  
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No nosso trabalho de análise, procuramos selecionar do arquivo as cenas que 

se repetiam, que foram muito comentadas ou mesmo tensionadas pelas regiões 

discursivas desta pesquisa, buscando modelos formadores de governamento dos 

corpos infantis. Buscamos desta forma olhar aquilo que atravessava as danças 

midiatizadas, tomando como critérios a insistência, a repetição e a regularidade de 

certos enunciados, mas também as discursividades que desarranjam essa 

regularidade enunciativa. 

Apostamos no trabalho com a análise nessas duas ordens mencionadas, por 

entendermos que foi essa rede de entrelaçamento dos enunciados reitores com os 

enunciados derivados, suas regularidades e oposições intrínsecas, que nos permitiu 

observar a emergência de diferentes sentidos onde o corpo infantil poderia estar se 

configurando a partir dessa rede discursiva. 

Feita esta escolha, identificamos os núcleos centrais que emergiam dos 

enunciados, empreendemos uma segunda análise, na qual iniciamos um processo 

de categorização dos mesmos, apreendendo suas ideias-força, suas regularidades e 

dispersões dos saberes e poderes. Desta forma, ao recorrer a esse formato 

analítico, e trabalhar com o grupo de enunciados aqui descritos, por fim, nos 

arriscamos na identificação de algumas lições que foram insistentes nas danças 

produzidas/veiculadas pela mídia que dizem que:  

1. Vem Dançar com a gente!: ou das lições de como todos os corpos 

devem entrar na dança; 

2. Com quantos passos de dança se produz um corpo de menino e/ou um 

corpo de menina?: ou das lições generificadas de dança para o corpo 

infantil; 

3. Corpo-higiene...corpo-alimentação...corpo-atividades orientadas: ou 

das lições de dança para a produção biopolítica de um corpo saudável; 

4. Corpo consumo...corpo espetáculo: lições de dança para o fazer-ver. 

 

O que nos interessou não foi perguntar qual a dança que se configura no 

terreno midiático da contemporaneidade, mas sim como as danças produzidas e/ou 

veiculadas pela mídia passam a incorporar discursos de outros campos de 

discursividade fazendo novos usos, novas relações dadas aos corpos infantis, 

estabelecendo assim lições para o seu governamento. 
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Finalizamos este capítulo dando visibilidade às escolhas dos arquivos e à 

diversidade do material escolhido para a análise. Como já dito anteriormente, foi 

essa rede de entrelaçamento de cenas de dança que nos permitiu observar a 

emergência de diferentes sentidos onde o corpo infantil poderia estar se 

configurando apontando alguns lugares de enunciação, nomeado por Carvalho 

(2004) de Território Arqueológico. 

 

1.2 Das Cenas de Dança  

 

Na tentativa de exemplificar os novos rumos da dança nos processos de 

midiatização, tomamos o cinema, a TV, os videoclipes, a Internet bem como os 

DVD’s, os Brinquedos e os Jogos Eletrônicos como regiões discursivas19 indicadores 

de tais mudanças. Esta escolha não foi aleatória, mas muito influenciada pelo corpus 

de análise da pesquisa de Tomazzoni (2009), que minuciosamente descreveu os 

novos artefatos midiáticos que são configurados na contemporaneidade para 

experienciar a dança. Tais artefatos são inseridos neste trabalho, e trabalhados em 

suas atualizações no formato descrito a seguir.  

 

1.2.1 A dança no Cinema 

 
 

Tomazzoni (2009) já produz indícios desses novos enunciados quando traça 

a estreita relação entre a dança e o cinema, que se estabelece nos primórdios do 

nascimento da sétima arte, quando em meados do século XIX, Thomas Edison 

grava com uma câmera fixa a performance de Annabela Moore, no filme “A Dança 

da Borboleta”, de Geoge Meliès, e os Irmãos Lümière na Franca e dos Irmãos 

Skaladanowsky, na Alemanha.  

A dança no cinema acabou por desenvolver um estilo peculiar, que 
revelou e celebrizou inúmeros profissionais, podendo-se atribuir ao 
filme “This is Paris, realizado ainda sem o recurso de som, mas 
lançando mão de um sem-número de dançarinos em cena, o primeiro 
grande sucesso dos chamados “filmes musicais” (CAMINADA, 1999, 
p. 461). 

                                            
19 Para Popkewitz (1994, p. 203) permitem “focalizar as formas como os discursos historicamente 

construídos em locais fisicamente diferentes juntam-se para formar uma plataforma”. 
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Imagem 1 - Cartaz do Filme "This is Paris", seguido de Cena de Dança do Filme 
 

Para Tomazzoni (2009, p. 37), 

 
[...] o cinema fez uma verdadeira revolução no modo de produzir, 
circular e consequentemente de se perceber essa produção, com 
possibilidades de se assistir a bailarinas dançando sob o ponto de 
vista do piso do salão de baile ou de assistir apenas a seus pés e 
pernas movendo-se [...] ou ainda, em coreografias todas 
embaralhadas pelos cortes e montagem. O tempo, o espaço e o 
próprio corpo e fragmentam e se reconfiguram, em uma completa 
mudança de percepção. 

 

Imagem 2 - Perspectivas caleidoscópicas dadas a dança por Busby Berley 
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Os sucessos como os filmes Dirthy Dancing – Ritmo Quente, no qual a 

sequência de dança ao som de “(I’ve had) The time of my life” feita pelos atores 

Jennifer Grey e Patrick Swayze, ou a cena de dança coreografada para os créditos 

do Filme “Quem quer ser um milionário”, garantem um lugar na memória dos 

espectadores ao redor do mundo. 

 

Imagem 3 - Cartaz do Filme "Dirty Dancing – 1987 
 

 

Imagem 4 - Cena final do filme "Quem quer ser um milionário20 
 

                                            
20 Disponível em http://www.mundodastribos.com/cenas-mais-marcantes-do-cinema.html, acesso em 

04/10/2014. 
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O cinema também é pródigo na produção de filmes “coreografados” 

direcionados para crianças. Exemplo disto é uma infinidade de filmes da Disney 

onda as danças têm seu espaço garantido como por exemplo a cena de dança do 

Filme “A Bela e a Fera” (1991) onde a Fera, cada vez mais perto de voltar a ser 

homem, conduz a Bela ao som da “Beauty and the Beast”, vencedora do Oscar de 

melhor canção original.  

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 - Cena de Dança do Filme "A Bela e a Fera" – 1991 

 
 Nas análises empreendidas por Tomazzoni (2009), percebe-se uma nova 

configuração dada à dança na lógica cinematográfica implicada numa nova forma 

perceptiva dada às coreografias, propiciadas pelos recursos disponibilizados para a 

construção dessas danças e que permite outras condições para o corpo que dança. 

 Entre essas mudanças está o posicionamento das câmeras, 

 
De acordo com essa posição, têm-se determinados planos e ângulos 
de gravação, definidos como enquadramento. Pode-se captar todo um 
grupo que dança, num Plano Geral ou apenas um bailarino num Plano 
Médio ou Plano Americano. Pode-se ter ainda um Plano Detalhe no 
qual se vê apenas as mãos, apenas quadris ou apenas os pés. Ainda 
se pode enxergar a coreografia de baixo para cima, num Contra-
Plongé ou, de cima para baixo, num Plongé (TOMAZZONI, 2009, p. 
125). 
 
 

 O autor também salienta os recursos de movimento da câmera – e não 

somente dos bailarinos -, e as etapas de edição dessas danças, que envolvem o 

corte e a montagem das mesmas e os efeitos digitais produzidos como recursos 
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utilizados na linguagem cinematográfica e que trazem uma nova gramática para as 

danças. 

 

1.2.2 A dança na TV 

 

 Outra região discursiva elencada para este estudo - a TV - é uma importante 

mídia para se pensar o corpo infantil. Do acesso às cenas das diversas aberturas do 

Fantástico21 às diferentes cenas de Danças do Domingão do Faustão22 e da Xuxa, e 

do recente programa Esquenta!23, entre outros, pode-se visualizar diferentes tipos de 

dança, como nos fala Gehes (2007, p. 67), 

 
Ligar a televisão e deparar-se com a Carla Perez ou suas imitadoras 
executando a “dança da garrafa” na telinha colorida, ou mesmo preta 
e branca na nossa casa, tornou-se uma constante de domingo a 
domingo das 07:00h. às 24h. 
 
 

 Do ano de produção do artigo24 até os dias de hoje, a programação da TV – 

tanto os canais abertos quanto os fechados - continua trazendo à cena uma 

infinidade de danças, como a Série Dance Moms, um reality show americano 

estreado no ano de 2011 que tem como mote uma professora de dança que treina 

crianças para grandes competições de dança, e a Dança das Crianças, quadro do 

Domingão do Faustão também no formato reality show semelhante ao quadro Dança 

dos Famosos em que atores mirins são treinados por algumas bailarinas para 

                                            
21 Fantástico é um programa de Televisão brasileiro exibido aos domingos pela Rede Globo de 

Televisão. Estreou no dia 05 de agosto de 1973. Criado por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o 
Boni com a participação de Armando Nogueira, Borjalo, Algusto Cesar Vanucci, Manoel Carlos e 
Ronaldo Boscoli, tendo formato de revista eletrônica. Retirado de 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fant%C3%A1stico. Acesso em 14/04/2014. 

22 Domingão do Faustão é exibido pela Rede Globo. O programa está no ar desde 1989, sendo um 
dos programas mais antigos da emissora, e desde então é comandado por Fausto Silva, mais 
conhecido como Faustão. Retirado de 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doming%C3%A3o_do_Faust%C3%A3o. Acesso em 14/04/2014. 

23  Esquenta! é um programa dominical da Rede Globo, apresentado por Regina Casé exibido 
atualmente no início das tardes de domingo [...]. Foi criado inicialmente como um programa especial 
de verão com temática férias e carnaval mas devido sua audiência o programa ganhou mais espaço 
e passou a ser exibido toda a semana e com diversos temas, sempre com muito bom humor [...]. O 
programa possui, além da plateia diversos dançarinos, DJ’s e convidados especiais (Texto retirado 
de http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquenta!. Acesso em 03/08/2013). 

24 O artigo “O que eu faço quando meus alunos e alunas só querem dançar como a Xuxa ou a Carla 
Perez? Ou das posturas pedagógicas e da construção de identidade corporal da criança e do 
adolescente diante das danças das mídia”, publicado no ano de 1998 é uma das poucas referências 
bibliográficas encontradas sobre as danças midiáticas e a sua relação com o corpo infantil. 
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competirem entre si. Outras emissoras da TV aberta também têm colocado em sua 

grade espaços específicos para a dança. 

 

  
Imagem 6 - Imagens das Danças em diferentes vinhetas de abertura do Programa Fantástico 

 

 

Imagem 7 - Imagens do Balé do Domingão do Faustão. 
 
  

Segundo Hanna (1999), a dança chega à televisão nos Estados Unidos no ano de 

1931 com uma apresentação de Maria Gambarelli.  

Nos anos iniciais, a dança foi usada como espetáculo e diversão. 
Bailarinos em três dimensões e tamanho natural que desmoronavam 
numa superfície plana onde se distorciam a profundidade, a escala e 
proporção espacial. Haviam Imagens borradas, bailarinos 
eletronicamente decapitados e padrões coreográficos incompletos.  
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[...] durante as décadas de 1940 e 1950, espetáculos de variedade 
continuaram a apresentar a dança, mas os coreógrafos começaram a 
trabalhar com o pessoal da eletrônica, para integrar a dança com 
todos os seus aspectos do espetáculo e sua produção (HANNA, 
1999, p. 52). 

 

 

 

 

Imagem 8 - Imagens das Paquitas no Programa da Xuxa. 
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Imagem 9 - A atriz mirim Mel Maia dança o “Show das Poderosas” com Regina Casé no Programa 
Esquenta! exibido em setembro de 2013. Na Imagem seguinte, Regina Casé, “descendo” com o seu 
bonde. 
 
 

 

Imagem 1 - Abby Lee Miller é a apaixonada e exigente professora de dança na escola que leva seu 
nome em Pittsburgh. Disponível em http://www.canalbio.com/pt/programas/dance-moms.html. Acesso 
em 10/01/2014. 
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Imagem 2 - Imagens do Quadro Dança das Crianças. 
 

 O que observamos é que a incidência de danças veiculadas via TV 

apresenta-se cada vez maior, podendo analisar neste material as sucessivas lições 

do governamento dos corpos infantis. 
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1.2.3 A dança nos Videoclipes 

 

 Outra região discursiva elencada para visualizarmos uma nova matriz 

simbólica que difere das tradicionais matrizes de dança praticadas nas festas e nos 

palcos são os videoclipes, que ganham posto no cenário midiático a partir dos anos 

de 1970 quando a videoarte vai se valer da combinação de grandes estrelas da 

música pop com arrojadas propostas estéticas e produções assinadas por diretores 

de cinema importantes (TOMAZZONI, 2009), no qual a dança ganha um lugar de 

destaque. 

 
[...] vídeo e música ganham outros arranjos e usos dentro do território 
artístico e passam a incorporar novos recursos estéticos que dariam 
singularidade à dança na televisão, valendo-se de experimentações 
visuais e narrativas na não apareciam em gêneros como os 
programas de auditório [...]. Com a influência dos musicais de 
Hollywood aos shows televisionados, da publicidade à videoarte, o 
videoclipe começa a se estabelecer como um novo gênero televisivo, 
borrando as fronteiras (TOMAZZONI, 2009, p. 134). 
 
 

 Machado (2001, 1988) reflete sobre uma nova sintaxe produzida pelos 

videoclipes constituindo-os como um novo gênero a partir de cinco categorias: (1) a 

visualidade musical, ou seja, o videoclipe não existe sem a música; (2) a 

performance para a promoção de artistas; (3) a liberdade narrativa, com espaço para 

a “experimentação e descoberta no seio da televisão” (MACHADO, 1988, p. 169); (4) 

ser de curta duração, sendo caracterizado pelo seu “poder de síntese e economia” 

(MACHADO, 1988, p. 170) e um (5) amplo potencial de distribuição (MACHADO, 

2001, p. 173), possuindo a “especificidade de conseguirem uma ampla penetração 

na programação, fruto da curta duração” (TOMAZZONI, 2009, p. 140).  

 Para esta pesquisa o videoclipe tornou-se importante como uma região 

discursiva pelo potencial de circulação e de consumo pelos sujeitos infantis. Dos 

videoclipes de Michael Jackson e Madonna nas décadas de 1980 e 1990 ao 

Gangnam Style do cantor sul-coreano Psy que em quatro meses foi o vídeo clipe 

mais visto da história do site Youtube25, as danças produzidas estão na ordem de 

uma discursividade em que os corpos infantis tornam-se alvo.  

                                            
25 Dado retirado da Revisa eletrônica Rolling Stones (s/d). 
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 No Brasil, os videoclipes ganham ares de superprodução tendo a dança um 

elemento central onde são produzidas coreografias mais estruturadas como no 

videoclipe da cantora Annita, Show das Poderosas e no recente clipe Beijinho no 

Ombro de autoria de Valesca Poposuda.  

 

Imagem 3 - Vídeo de “Gangnam Style. Desde que o Youtube se consolidou como maior canal de 

vídeos da internet, muitos fenômenos repentinos fizeram sua fama por lá. Os vídeos hoje em dia 

acumulam números surpreendentes de visualizações - Psy, por exemplo, que conquistou o primeiro 

lugar na lista de mais vistos, tem 825 milhões de visitas em “Gangnam Style” – mais de 15 vezes a 

população da Coreia do Sul, de onde o canto veio” (Retirado da versão eletrônica da Revista Rolling 

Stones. Acesso em 09/10/2013). 
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Imagem 4 - vídeo O Show das Poderosas. De promessa da cena pop brasileira a artista com status 
de estrela, a cantora carioca Anitta tem muito que comemorar: seu clipe O Show das Poderosas se 
transformou no grande hit nacional do ano passado e suas apresentações, que já eram concorridas, 
passou a ser evento grandioso em toda cidade brasileira. Anitta virou febre, passou a ter sua imagem 
associada aos diversos programas de rádio e televisão (Retirado do site 
http://cabinecultural.com/2014/04/21/anitta-poderosa-mas-nem-tanto/. Acesso em 21/04/2014). 

 

 

 

Imagem 5 - Imagens do videoclipe Beijinho no ombro. No último frame Valesca Poposuda ensina os 
jornalistas do Programa Encontro da TV Globo a dançar a coreografia de Beijinho no Ombro. 
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 Com o advento do Youtube, em 2005, uma nova forma de produção, 

circulação e consumo é produzida: nela, além dos videoclipes citados anteriormente, 

videoclipes “caseiros” produzidos por pessoas anônimas ganham fama a partir da 

postagem dos vídeos. É o caso da Dança do Quadrado, clipe “oficioso” estrelado por 

anônimos no canal “Kibe Loko” e que teve mais de 20 milhões de acessos pelo 

Youtube. 

 

Imagem 6 - A “Dança do Quadrado”, clipe oficioso do Canal Kibe loko do Youtube teve até o mês de 
abril do ano de 2014 mais de 20 milhões de visualizações. 
 
 
1.2.4 A dança nos DVD’s, nos Brinquedos e nos Jogos Virtuais 

 
 
 Na esteira dessas regiões discursivas onde a dança se apresenta 

configurando novas formas de experienciar o corpo infantil, outras regiões são 

alimentadas pelos discursos das danças midiatizadas. Nos últimos anos uma grande 

variedade de brinquedos e os jogos eletrônicos e DVD’s ganharam espaços nas 

prateleiras físicas e virtuais com uma infinidade de produtos que se remetem a essas 

danças. Um exemplo, citado por Tomazzoni (2009, p. 150), é o mundo das bonecas 

reverenciando a dança: “Ela tem 30 centímetros de altura e dá vida à coreografia 

apresentada no filme. A publicidade do brinquedo expõe suas possibilidades 

lúdicas”. 

 O fenômeno da boneca Barbie já lançou desde o ano de 1987 até o ano de 

2013 trinta DVD’s nos quais boa parte tem a dança como elemento-chave nos 

enredos26. 

                                            
26 DVD’s da boneca Barbei já lançados no mercado brasileiro: Barbie em A Estrela do Rock (1987), 

Barbie em O Quebra Nozes (2001), Barbie como Rapunzel (2002), Barbie em O Lago dos Cisnes 
(2003), Barbie em A Princesa e a Plebéia (2004), Barbie Fairytopia (2005), Barbei em A Magia de 
Aladus (2005), O Diário da Barbei (2006), Barbei Fairytopia Mermaidia (2006), Barbie em As 12 
Princesas Bailarinas (2006), Barbei Fairytopia A Magia do Arco- Íris (2007), Barbie em A Princesa 
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Imagem 7 - Barbie Dança Comigo.  
 
 
 Além dos DVD’s da Barbie, uma infinidade de personagens, atores, cantores 

e bailarinos e apresentadores de TV estão investindo nesses produtos. Os DVD’s da 

série Xuxa só para baixinhos já está em sua décima segunda edição27, os DVD’s do 

Grupo de músicos Palavra Cantada já lançou também um DVD dedicado à dança.  

 Inspirado na bem-sucedida coleção de livros infantis da escritora Katharine 

Holabird, a série exibida no Discovery Kids, Angelina Ballerina, também possui uma 

infinidade de DVD’s, entre eles Pop Star e a Escola de Balé de Angelina. Boa parte 

dessa produção de DVD’s é replicada em jogos eletrônicos, que giram em torno dos 

palcos e da dança. 

                                                                                                                                        
da Ilha (2007), Barbie Butterfly (2007), Barbie e o Castelo de Diamante (2008), Barbie em A Canção 
de Natal (2008), Barbie em A Pequena Polegar (2009), Barbie e as Três Mosqueteiras (2009), 
Barbie em Vida de Sereia (2010), Barbie Moda e Magia (2010), Barbie e o Segredo das Fadas 
(2011), Barbie Escola de Princesas (2011), Barbie e o Natal Perfeito (2011) Barbie em vida de 
Sereia 2 (2012), Barbei A Princesa e a Popstar (2013), Barbie e as Sapatilhas Mágicas (2013), 
Barbei Butterfly e a Princesa Fada (2013) Barbie e Suas Irmãs em uma Aventura de Cavalos (2013). 

27  Direcionado ao público infantil, o audiovisual contêm videoclipes com canções legendadas, 
voltadas para o entretenimento e o desenvolvimento educacional das crianças de 0 a 14 anos. Com 
a primeira edição lançada em 2000, a série já vendeu 8 milhões de cópias. Em 2001 ganhou o 
Grammy Latino de melhor álbum infantil, com Xuxa só para Baixinhos 2, ganhando mais um 
Grammy com Xuxa só para Baixinhos 3. Em 2009, as versões em DVD foram lançadas em um box 
comemorativo, contendo oito álbuns. Em 2011, a “Rainha dos Baixinhos” lançou seu primeiro DVD 
em tecnologia 3D que custou 1 milhão de dólares aos cofres da Sony Music, tornando-se o álbum 
mais caro da história da gravadora. 
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Imagem 8 - Capas do DVD Xuxa só para Baixinhos 12 e Xuxa só para Baixinhos 4. 
 

 

Imagem 9 - Palavra Cantada. Palavra Cantada é uma dupla musical infantil formada em 1994. É 
caracterizado por canções infantis de linhas marcantes, que prezam pela elaboração de letras, 
arranjos e gravações, com uma poética sensível e respeito à inteligência das crianças. (Retirado do 
site oficial do grupo) 
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Imagem 10 – Angelina descobre que ama Hip Hop, bandas de Rock, violinos e muito mais! Ela e suas 
amigas fazem um grande show que vai agitar a escola e a família toda. Prepare-se para entrar no 
ritmo com Angelina e as Pop Stars (Retirado da contracapa do DVD Angelina Pop Star). 

 

Ao elencar essas regiões discursivas buscamos traçar novas configurações 

dançantes produzidas pelos processos de midiatização, fazendo-se valer de uma 

nova matriz simbólica e representacional que está sendo vivenciada de diferentes 

maneiras pela infância, podendo ser tomadas como um campo pedagógico e aponta 

para uma categoria de significados e investimentos que moldam os corpos infantis 

na contemporaneidade, estando envolvida na construção de conhecimentos, 

subjetividades e relações sociais.  
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SEGUNDA CENA: aprendendo com as danças midiatizadas 
 

 
Quer dançar, quer dançar 

O Tigrão vai te ensinar [...] 
E vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim 

Levante a mãozinha, na palma da mão  
É o Bonde do Tigrão...  

Elas são maravilhosas, claro  
Elas são demais  

Guarde esse corpo pra mim  
Que eu te quero demais 

[...]  
Realizar seus desejos, isso nós vamos fazer  

Tudo que você pedir nós vamos atender  
É uma nova mania, vai pegar o baile inteiro  

Entra e sai, entra e sai  
Na porta da frente e na porta de trás 

(Cerol na Mão, Bonde do Tigrão) 
 

 
Dado o objetivo geral desta pesquisa - realizar uma análise da simultaneidade 

e da dispersão de enunciados, do seu funcionamento e interconexões em formações 

discursivas comuns ou em disputa sobre o corpo infantil, colocando em evidência as 

regras do discurso e as técnicas de produção dos corpos infantis pelas danças 

midiatizadas -, desenhamos neste capítulo uma “cena” de cunho teórico-conceitual 

que transitou no campo dos Estudos Culturais e dos Estudos foucaultianos.  

O argumento para a escolha dessas possibilidades de investigação – e não 

outras - se dá pela própria necessidade de problematização da noção de identidade 

da infância na contemporaneidade, partindo do conceito de cultura a partir do campo 

dos ECs, buscando (1) provocar relações entre o poder das danças midiatizadas, 

entendidas aqui como uma pedagogia cultural, e seus possíveis rebatimentos no 

corpo infantil, expondo como este dispositivo pedagógico (FISCHER, 1996, 1997, 

2002) atua para modelar/disciplinar esses corpos. Ao projetar as lentes para os EC 

procuramos mostrar de que forma a mídia tem participado  

 
[...] na constituição de sujeitos e subjetividades, na medida em que 
produz imagens, significações, enfim, saberes que de alguma forma 
se dirigem à “educação” das pessoas, ensinando-lhes modos de ser 
e de estar na cultura em que vivem (FISCHER, 2002, p. 153). 
 
 

É importante destacar que a feição deste capítulo abdicou da apresentação 

mais aprofundada sobre os Estudos Culturais, com o argumento dos critérios de 
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utilidade deste trabalho. Queremos dizer com isso que recorremos às noções de 

cultura e identidade dos EC’s buscando uma reflexão sobre como os processos de 

midiatização têm reconfigurado o modo de dançar e com isso produzido novos 

arranjos discursivos sobre o corpo infantil. 

No viés foucaultiano, buscamos a possibilidade de refletir sobre os modos de 

produção dos corpos dos sujeitos infantis e sobre as práticas que Foucault chamou 

de “técnicas de si”. O argumento para o debate com Michel Foucault é a suposição 

da possibilidade de entendimento sobre alguns aspectos sobre a infância e do seu 

corpo a partir das danças produzidas e/ou veiculadas pela mídia.  

Assim este capítulo foi dividido em três partes: na primeira parte procuramos 

os argumentos necessários para nossa filiação aos Estudos Culturais, tomando 

como premissa o debate das noções de cultura e identidade que emergem na 

contemporaneidade. Nesta seção, não abdicamos de contribuir para o debate de 

que estudar educação não é somente olhar para dentro dos muros da escola, mas 

sim, dar ênfase ao conjunto da produção cultural de uma sociedade. A dança aqui 

foi tomada como um texto cultural produtor de sentidos e significados. 

 Num segundo momento, buscamos no debate sobre a noção de midiatização 

o entendimento da existência de novas matrizes de representação da dança 

configurada pela mídia, que difere das tradicionais formas dançantes que são 

vivenciadas pelos sujeitos infantis de diferentes maneiras. O argumento aqui 

produzido tentou esclarecer que as novas configurações da dança produzidas a 

partir dos artefatos midiatizados remetem-se também a novas formas de nos 

produzirmos como sujeitos. Nesta seção, buscamos refletir sobre a noção de 

dispositivo pedagógico da mídia e seus possíveis rebatimentos com as noções de 

sujeito, poder e governamento, que para esta pesquisa possibilitou a análise de uma 

diversidade de regras, técnicas e estratégias que concorrem para a produção de 

formas particulares de corpos infantis. 

Assim, os Estudos Culturais juntamente com algumas noções do pensamento 

foucaultiano se aproximam salientando o papel do poder no centro das significações 

e identidades culturais (VEIGA-NETO, 2004). Finalizando essa “cena”, trouxemos o 

argumento de que as danças midiatizadas são uma forma de Pedagogia Cultural, 

pois recorre às práticas culturais que ressaltam uma dimensão formativa, que está 

envolvida na emergência de diferentes corpos, inclusive os das crianças. 
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2.1 Os Estudos Culturais em Cena 

 

Tomando como hipótese desta tese que as danças midiatizadas pautam e 

orientam o corpo infantil, propondo-lhe uma diversidade de normas, regras e 

“práticas de si”, necessárias a um tipo de “relação consigo”, afirmando-se como 

espaços privilegiados para se educar, fomos buscar nos Estudos Culturais o campo 

para embasamento desta pesquisa chamando a atenção para a cultura na vida dos 

sujeitos – como sistema de significações que “penetra em cada recanto da vida 

social contemporânea” (HALL, 2005, p. 22). 

Neste sentido, os ECs vieram contribuir para o entendimento de que estudar 

educação não é somente olhar para dentro dos muros da escola, mas sim, dar 

ênfase no conjunto da produção cultural de uma sociedade, com sua diversidade de 

textos28 e práticas, e que a mídia é um “artefato produtivo” (COSTA; SILVEIRA; 

SOMMER, 2003, p. 38), que inventa sentidos que circulam e operam nas arenas 

culturais onde o significado é negociado e as hierarquias são estabelecidas (COSTA; 

SILVEIRA; SOMMER, 2003). 

Sem pretender realizar uma cartografia  sobre os Estudos Culturais29, mesmo 

porque “os estudos culturais são muitas coisas ao mesmo tempo” (COSTA; 

SILVEIRA; SOMMER, 2003, p. 43), buscamos neste trabalho mostrar através desta 

matriz teórico-metodológica as relações entre poder e pedagogias culturais, expondo 

como os discursos das danças midiatizadas atuam para pedagogizar os corpos 

infantis.  

É porque hoje nossos alunos e alunas passam mais tempo em frente 
à televisão do que na escola [...]. Simplesmente não podemos mais 
dizer que partimos da realidade se não considerarmos o poder 
constituidor e subjetivador da mídia do mundo atual (COSTA; 
SILVEIRA; SOMMER, 2003, p. 57). 

Partilhamos aqui da nossa escolha, na linha dos estudos de Raymond 

Williams, Stuart Hall e Nestor Garcia Canclini, e seus reflexos nos trabalhos na área 

                                            
28O texto, como nos advertem Costa, Silveira e Sommer (2003, p. 38), “não faz referência apenas às 

expressões da cultura letrada, mas todas as produções culturais que carregam e produzem 
significados. Um filme, um quadro, uma foto, um mapa, um traje, uma peça publicitária, ou de 
artesanato podem ser considerados textos culturais”. 

29 Não tivemos a intenção, de produzir uma escrita sobre as várias tradições dos estudos culturais, 
pois uma variedade de autores já o fez. Para mais aprofundamentos ver o primeiro capítulo de 
Kellner (2001). 
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de Educação, de pesquisadores como Henry Giroux, Douglas Kellner, Alfredo Veiga-

Neto, Marisa Vorraber Costa, Rosa Maria Bueno Fischer, pela possibilidade do não 

enquadramento às estruturas já postas e esquemas teórico-metodológicos que 

pouco colaborariam no entendimento deste trabalho. 

Além dos aspectos já levantados, os EC partem de uma premissa que não 

compactua o conceito de Cultura enquadrado a uma ideia fixa e imutável, mas sim 

como o “sistema de significação mediante o qual necessariamente [...] uma dada 

ordem social é comunicada, reproduzida, vivenciada e estudada” (WILLIAMS, 2011, 

p. 13) chamando a atenção para a sua dinamicidade e a fluidez: não se trata de 

modelos rígidos e definitivamente constituídos, mas de um conjunto ou um horizonte 

de significados, que se molda na interação e nas diferentes relações de poder 

(GIROUX, 1999) tratando de considerar a sua produtividade – e positividade -, ou 

seja, a capacidade do poder de produzir subjetividades e identidades. 

Tais contribuições não consideram mais a existência de uma única cultura, de 

uma forma de simbolização, não tendo nações que sejam compostas de um “único 

povo, uma única cultura ou etnia, sendo todas híbridos culturais” (HALL, 2005, p. 

67). Segundo Hall, 

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 
sociedades modernas no final do século XX. Isto está fragmentando 
as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 
nacionalidade que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 
localizações como indivíduos sociais [...]. Esta perda de um “sentido 
de si estável é chamada, algumas vezes de deslocamento ou 
descentração do sujeito (2005, p. 9). 
 
 

Essas mudanças somente puderam ser pensadas a partir da ideia de uma 

identidade estável, posta a partir do conceito de “sujeito moderno”, edificado 

juntamente com um conjunto discursivo que formou a modernidade: o Humanismo 

renascentista, o Iluminismo, a Reforma e as Revoluções Científicas.  

O “sujeito do Iluminismo” pode ser definido como 

 
Baseado numa concepção da pessoa humana como um indivíduo 
totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 
consciência e de ação, cujo “centro” constitui num núcleo interior, 
que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se 
desenvolvia [...] (HALL, 2005, p. 10-11). 
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Hall diferencia o sujeito do “Sujeito do Iluminismo”, no que chama “Sujeito 

Sociológico”, resultante das mudanças ocorridas a partir do desenvolvimento da 

modernidade, na primeira metade do século XX.  

 
A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do 
mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do 
sujeito não era autônomo e auto-suficiente, mas era formado na 
relação “como outras pessoas importantes para ele”, que mediavam 
para o sujeito os valores, sentidos e símbolos - a cultura - dos 
mundos que ele/ela habitava (HALL, 2005, p. 11). 
 
 

Já na primeira metade do século XX, apareciam os sinais do que o autor 

chama de “descentramento do sujeito moderno”, podendo ser analisado a partir de 

cinco mudanças profundas no pensamento ocidental moderno, a saber: (1) a 

releitura estruturalista de Althusser, que propôs que o pensamento marxista abalou 

os conceitos que sustentavam a filosofia moderna e sua ideia de sujeito; (2) o 

inconsciente freudiano e a releitura Lacaniana de Freud; (3) a linguística estrutural 

de Saussure e o pensamento de Derrida. Segundo Hall, Derrida vai longe 

argumentando que não é possível fechar o significado de uma fala qualquer, uma 

vez que as palavras são “multimodulares”, ou seja, “[...] os significados é 

inerentemente instável: ele procura o fechamento [a identidade], mas é 

constantemente perturbado [pela diferença]” (HALL, 2005, p. 41); (4) o quarto 

descentramento está atrelado ao trabalho de Michel Foucault sobre o poder 

disciplinar; (5) e o quinto e último descentramento trata do impacto do feminismo no 

pensamento ocidental moderno. 

Com esses pressupostos, Hall defende que 

 
O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 
mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-
resolvidas (2005, p. 12-13). 
 
 

Assim, a identidade, sendo definida historicamente, é formada e 

ressignificada em relação às formas pelas quais somos representados nos sistemas 

culturais que fazemos parte. Hall chama de “sujeito pós-moderno” esse indivíduo 

cuja identidade é móvel “formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 

nos rodeiam” (HALL, 2005, p. 13). 
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Um ponto de extrema importância para as novas formulações de “identidade 

pós-modernas é o fenômeno da globalização: 

 
Um complexo de processos e forças de mudança que por 
conveniência pode ser sintetizado sob o termo “globalização”. Como 
argumenta Anthony McGrew (1992), a “globalização” se refere, 
àqueles processos, atuante numa escala global, que atravessam 
fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e 
organizações em novas combinações de tempo-espaço, tornando o 
mundo, em realidade e em experiência, mais conectado (HALL, 
2005, p. 67). 
 
 

Podemos entender, assim, que a globalização deslocou as identidades 

culturais nacionais, sendo o sujeito construído a partir de identificações múltiplas e 

muitas vezes discordantes, não se podendo falar mais na identidade cultural de uma 

nação como um princípio coeso e unificado de experiências, mas como um “híbrido 

cultural complexo”.  

Desta forma, é possível perceber o rompimento com as formas dominantes de 

representação, que rejeita a distinção entre a elite e a cultura popular, ou como nos 

fala Giroux (1999), quando ratifica que a pós-modernidade defende lugares 

alternativos de envolvimento, rejeitando a noção de arte privilegiada. Assim a cultura 

incorpora outras possibilidades de sentido, incluindo aqui a cultura da mídia, que não 

é vista como uma combinação de produção de mercadorias e passividade do 

público, ou um lugar de produção de “robôs do consumo”, mas sim como um terreno 

de acomodação e lutas, “um terreno cujos princípios estruturais devem ser 

analisados, não na linguagem reducionista de padrões estéticos, mas através do 

discurso do poder e da política” (GIROUX, 1999, p. 74). 

 É nesse universo que procuramos debater os modos e sentidos que podem 

analisar o corpo infantil nas danças midiatizadas, compactuando com a dimensão 

sobre a noção de cultura e o sujeito contemporâneo, como híbrido e mutável. Neste 

sentido, sendo o corpo também reflexo da cultura, adquirindo significados a partir de 

experiências sociais e culturais como nos fala Siqueira (2006): 

 
Sua postura, forma, sua disposição, suas manifestações e 
sensações geram signos que são compreendidos por uma imagem 
construída e significada pelo interlocutor. Os gestos e movimentos 
desse corpo também são construídos, aprendidos no convívio em 
sociedade - seja diretamente, no contato interpessoal, ou por 
imagens e representações veiculadas por meios de comunicação 
(2006, p. 42). 
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 Também pode ser identificado como um corpo híbrido, oriundo de 

experiências diversas, que se modificam, como nos fala Louppe (2000, p. 34): 

 
No corpo [...] a relação com o mundo se efetua através de uma gama 
bastante complexa de mediações, e a aquisição consciente de suas 
ferramentas simbólicas se faz através de uma lenta impregnação 
‘epidérmica’ em uma longa aprendizagem. 
 
 

Nos limites deste trabalho, procuramos nas experiências dos corpos, ao 

assistirem diferentes tipos de danças que são produzidas e/ou veiculadas pela mídia 

cotidianamente, a emergência de diferentes discursividades sobre o corpo infantil: o 

que queremos dizer com isso é que, quando a mídia promove novas feições para a 

dança, também está produzindo novas “lições” para o corpo infantil que se remetem 

“às novas formas expressivas e aos novos cenários de vínculo com as pessoas 

entre si e o mundo”, como nos relata Tomazzoni (2009, p. 35). 

Na próxima seção procuramos na noção de midiatização o entendimento da 

existência de novas matrizes de representação da dança configurada pela mídia, 

que difere das tradicionais formas dançantes que é vivenciada pelos sujeitos infantis 

de diferentes maneiras, seja na privatização da experiência dançante na frente da 

TV, seja na experiência globalizada, assistindo - e dançando - uma diversidade de 

coreografias que carregam em si diferentes investimentos sobre os corpos infantis 

na contemporaneidade.  

 

 

2.2 A noção de midiatização e a produção de novas condições para se dançar  

 

Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e 
espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, 

dominando o tempo de lazer, modelando opiniões políticas e 
comportamentos sociais, e fornecendo material com que as 

pessoas forjam sua identidade [...], define o que é considerado 
bom ou mal, positivo ou negativo, moral ou imoral 

(KELLNER, 2001, p. 9). 
 
 

 
As teorias pós-modernas que apontam para transformações que a cultura 

contemporânea tem promovido (HARVEY, 1993) trazem à tona a sensação de que 

as mudanças na própria “estrutura do sentimento” que vêm operando são 
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promovidas pela tecnologia, como sugere Harvey (1993), num tempo caracterizado 

por uma revolução cultural, promovida pelas forças que assumem as distintas 

formas de comunicação e informação (HALL, 2005).  

Estamos diante de “um conjunto de mudanças culturais que tem como 

resultado o estabelecimento de novas percepções sobre a realidade e novas 

práticas sociais” (VEIGA-NETO, 2004, p. 44), que vão nos produzindo como sujeitos. 

No bojo dessas discussões a mídia é tomada como uma das novas formas de 

experimentar o mundo, promovendo relações potentes entre ela mesma, instituições 

e atores individuais, tornando-se numa fonte privilegiada, mas muitas vezes não 

percebida, de pedagogia cultural, contribuindo para nos ensinar a nos comportar, e o 

que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar, e o que não 

(KELLNER, 2001).  

Premissa para este trabalho foi perceber como a mídia, em especial as 

danças produzidas/veiculadas por ela, está configurando novas formas de 

experienciar o corpo infantil, alimentada (ou não) por outros discursos, como nos fala 

Martín-Barbero (2002, p. 55), 

 
a tecnologia remete hoje não a uma novidade de alguns aparatos, 
senão a novos modos de percepção e de linguagem a novas 
sensibilidades e escrituras. O que a trama tecnológica introduz em 
nossas sociedades não é tanto uma quantidade inusitada de novas 
máquinas, senão um novo modo de relação entre os processos 
simbólicos – que constituem o cultural – e as formas de distribuição de 
bens e serviços. 
 
 

É o que teóricos como Muniz Sodré (2013) e Martín-Barbero (2002) entendem 

com a noção de midiatização: uma nova forma de vida, um novo modo de presença 

do sujeito no mundo. Para o autor, o “espelho” midiático não é uma simples cópia ou 

reprodução, mas sim um novo espaço 

 
[...] um modo de interpelação coletiva dos indivíduos, portanto, outros 
parâmetros para a constituição das identidades pessoais. Dispõe, 
consequentemente, de um potencial de transformação da realidade 
vivida, que não se confunde com manipulação de conteúdos 
ideológicos [...] (SODRÉ, 2013, p. 23). 
 
 

Tais assertivas provocam pensar a mídia não como a “criadora do homem 

unidimensional” (MARCUSE, 1973), prisioneiro da “indústria cultural” como 

pensavam os frankfurtianos. Para Sodré (2013), embora a ponderação de que a 
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mídia restringe, ao invés de ampliar a liberdade de expressão, não há hegemonia ou 

mesmo instrumentalidade absoluta, sendo a “mídia uma nova forma de consciência 

coletiva, com um modo específico de produzir efeitos” (SODRÉ, 2013, p. 28). 

A noção de midiatização, assim, traz à cena uma nova forma de se constituir, 

e que aponta implicações na própria configuração de regras, condutas, valores e 

costumes, uma nova tecnologia societal (SODRÉ, 2013).  

Coadunando com a noção de midiatização, foi premissa neste trabalho o 

entendimento das novas feições produzidas para a dança, a partir de diferentes 

artefatos: “televisão, internet, máquinas de dançar, videogames, revistas, cinema” 

(TOMAZZONI, 2009, p. 34), podendo pensá-la como  

 
uma outra matriz simbólica, que difere das tradicionais matrizes de 
dança praticadas nas festas e nos palcos, ainda que a mídia se 
alimente destas matrizes. Essa matriz de dança midiatizada é 
consumida e vivenciada de maneiras distintas, seja na privatização da 
experiência dançante, seja na globalização de danças locais, seja na 
mescla de referências coreográficas pensadas em inúmeros artefatos 
midiáticos (TOMAZZONI, 2009, p. 36). 
 
 

O argumento defendido por Tomazzoni (2009) em sua tese de doutoramento 

nos ajuda a refletir sobre as mudanças ocorridas na dança com o processo de 

midiatização, que sinaliza para a ampliação e a transformação do seu 

funcionamento em três aspectos: as mudanças espaço-temporal que as novas 

tecnologias imprimem, a potencialidade de participantes que assistem as danças e 

as lições produzidas pelas danças midiatizadas. 

A primeira mudança ocorrida são as mudanças espaço-temporais que têm a 

ver com o atravessamento das danças na vida dos sujeitos, levando em 

consideração que as danças produzidas e/ou veiculadas pela mídia “podem chegar 

aos lares, aos quartos, às salas, e com isso atravessa a vida dos sujeitos em suas 

mais diversas instâncias pessoais” (TOMAZZONI, 2009, p. 97). 

Assim, os micro rituais produzidos nas cortes europeias30 são transformados 

em um grande baile globalmente dançado e visto por uma infinidade de pessoas, de 

todas as idades, classes sociais, etnias, religiões. É o segundo elemento que o autor 

destaca: o da potencialidade de participantes que têm acesso a essas danças.  

 

                                            
30 Este tópico será analisado mais detidamente na “Quinta Cena” deste trabalho. 
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A performance de Madona31 não foi assistida apenas por uma elite 
que recebera convite. Mesmo reconhecendo que uma boa parcela da 
população mundial não tenha acesso esta mídia, o número de 
telespectadores indica um crescimento exponencial. A cerimônia que 
hoje é assistida estimativamente por mais de um bilhão de 
espectadores (TOMAZZONI, 2009, p. 97). 
 
 

 Nessa supervalorização midiatizada onde a dança é uma das facetas, se 

desenham muitos modos dos consumidores e espectadores estarem no mundo. E 

uma atualização constante desses números pode ser vista, por exemplo, com a 

amplificação dos videoclipes nos últimos dez anos com o advento do Youtube, como 

o videoclipe Gangnam Stile, protagonizado pelo rapper sul-coreano Psy e que é o 

vídeo mais visualizado na internet em todos os tempos com 2.249.622.619 de 

visualizações32.  

 

Imagem 19 - Cenas do Videoclipe Gangnam Stile protagonizado pelo cantor Psy. 

   

Imagem 20 - O menino belga Vlerjarride Tristan de quatro anos concorre a prêmio no Programa 
Belgium’s Got Talent (2014) com a coreografia Gangnam Style 
 

                                            
31 O autor faz menção à apresentação da cantora Madonna na cerimônia do MTV Music Video 

Awards, na qual cantou o seu sucesso Vogue em 1990. 
32 Disponível em http://top10mais.org/top-10-videos-mais-vistos-youtube/. Acesso em 25 de março de 

2015. 
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Imagem 21 - O jogo virtual Just Dance 4 – ensina a dançar a coreografia Gangnam Style 
 

 
 

Imagem 22 - Personagens do Filme Fronzen dançando Gangnam Style em um jogo virtual 
 
 O que sinaliza Tomazzoni (2009) e que utilizaremos como pressuposto para 

este trabalho são as pistas para o entendimento de uma nova forma de controle das 

condutas incidindo sobre os corpos, que, pelo fluxo contínuo e ilimitado de 

produções dançantes, aponta para as dimensões biopolíticas onde “todo o corpo 

social e abraçado pela máquina do poder e desenvolvidos em suas virtualidades” 

(HARDT; NEGRI, 2006, p. 43).  

 No último aspecto levantado por Tomazzoni (2009) que “os recursos trazidos 

pelas mídias [...] multiplicam as lições e os modos destas lições operarem” (2009, p. 

97), entendemos como o autor que, para além dos manuais de dança produzidos 

pelas cortes europeias, as lições produzidas pelas danças midiatizadas incluem 

outras estratégias, que vão além do tom pedagógico, operando com discursos e 

práticas para a formação dos sujeitos que estão baseados em “regimes de exibição, 

visibilidade e performance” que são postos em escala global.  

 É nesse regime que se opera uma diversidade de lições, apontado para a 

mídia como um dispositivo pedagógico, ao produzir corpos de um certo tipo, ao 

ensinar gestos e movimentos corretos. Enquanto dançam na TV, nos videoclipes, na 

Internet, ou nas próprias telas dos celulares e tablets, os artistas “educam” os corpos 

dos sujeitos, valorizando condutas, significados e comportamentos (TOMAZZONI, 

2009). 
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O “dispositivo pedagógico da mídia” desenvolvido pela Professora Rosa Maria 

Bueno Fischer33, inspirada nos estudos foucaultianos sobre a noção de dispositivo, 

pode ser entendido como  

 
[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas. em suma, o dito e o não dito são os 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer 
entre esses elementos (FOUCAULT, 2008, p. 244). 
 
 

Lembrando da complexidade desta noção, Rose (2001, p. 36) propõe certa 

orientação para a leitura da noção de dispositivo em Foucault comentando o 

dispositivo como “práticas e processos heterogêneos por meio dos quais seres 

humanos vêm se relacionar consigo mesmo e com os outros como sujeitos de um 

certo tipo” (ROSE, 2001, p. 36). 

Para Fischer (2002, p. 153), a mídia, como um dispositivo, opera 

 
[...] no sentido de participar efetivamente da constituição de sujeitos e 
subjetividades, na medida em que produz imagens, significações, 
enfim, saberes que de alguma forma se dirigem à “educação” das 
pessoas, ensinando-lhes modos de ser e estar na cultura em que 
vivem. 
 
 

Assim, a diversidade de aprendizados sobre os modos de existência, sobre os 

modos de comportar-se, sobre os mecanismos de cuidado com o próprio corpo se 

fazem inevitavelmente pela contribuição da mídia. 

 
[...] trata-se bem mais de um lugar extremamente poderoso no que 
tange à produção e à circulação de uma série de valores, concepções, 
representações – relacionadas a um aprendizado cotidiano sobre que 
nós somos, o que devemos fazer com o nosso corpo, como devemos 
educar nossos filhos, de que modo deve ser feita nossa alimentação 
diária [...] (FISCHER, 2002, p. 153). 
 
 

                                            
33 Estes estudos foram realizados pela Profa. Rosa Maria Bueno Fischer entre os anos de 1998 e 

2000. A pesquisa “O estatuto pedagógico da mídia” desenvolvida entre 1998 a 2000, com o apoio 
do CNPQ, constituiu-se da análise de 66 produtos, entre documentários, seriados, programas 
infantis, entre outros. A pesquisa “Subjetividade feminina e diferença no dispositivo pedagógico da 
mídia” foi iniciada em 2000 e investigou de que forma se constrói um discurso sobre a mulher na 
televisão brasileira. 
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Pensamos, a partir da autora, que a mídia entendida como um dispositivo 

deve ser pensada a partir de três eixos: (1) como participante na formação do sujeito 

contemporâneo, diretamente ligada à noção de poder; (2) como parte integrante 

fundamental nos processos de produção de significados os quais estão relacionados 

modos de ser, de pensar, de conhecer o mundo, de se relacionar com a vida, na 

“condução de condutas” (FOUCAULT, 2010) e (3) com sua relação com a produção 

dos modos de subjetivação. 

No primeiro eixo, é premissa entender tal dispositivo como participante da 

formação do sujeito contemporâneo, no qual é entendido como sendo aquele que de 

alguma forma está submetido ao outro ou então a si mesmo, mediante a prática do 

conhecimento de si (FOUCAULT, 2010). É assim uma relação de poder que opera 

sobre 

 
[...] o campo de possibilidade em que se inscreve o comportamento 
dos sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, facilita ou dificulta, amplia 
ou limita, torna mais ou menos provável; no limite, coage ou impele 
absolutamente, mas é sempre um modo de agir sobre um ou vários 
sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma 
ação sobre ações (FOUCAULT, 2010, p. 288). 
 
 

O dispositivo pedagógico da mídia deve ser visto também como parte 

fundamental na condução de condutas: “governo das crianças, das almas, das 

comunidades, das famílias, dos doentes” (FOUCAULT, 2010, p. 2008). Mas para 

Foucault, este modo de relação não é buscado na violência, mas sim na liberdade.  

 
Quando definimos o exercício do poder como modo de ação sobre as 
ações dos outros, quando caracterizamos como “governo” dos 
homens, uns pelos outros, no sentido mais extenso da palavra, 
incluímos um elemento importante: a liberdade. O poder só se exerce 
sobre “sujeitos livres”, enquanto “livres” – entendendo-se por isso 
sujeitos individuais ou coletivos que tem diante de si um campo de 
possibilidades em que diversas condutas, diversas reações e diversos 
modos de comportamento podem acontecer (FOUCAULT, 2010, p. 
289). 
 
 

O dispositivo pedagógico da mídia está também relacionado ao modo pelo 

qual o “sujeito faz a experiência de si mesmo em um jogo de verdade no qual está 

em relação consigo mesmo” (FOUCAULT apud LARROSA, 1995, p. 55), ou seja, as 

práticas, as técnicas, os exercícios, num determinado campo institucional e numa 
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determinada formação social, pelo qual ele se observa e se reconhece como um 

lugar de saber e de produção de verdade.  

Aqui, a mídia produz modos de existência e estilos de vida muito próprios e 

que transforma a pauta de interesses e costumes, por efeito de uma qualificação 

virtualizante (SODRÉ, 2013). 

 

2.3 As danças midiatizadas como Pedagogia Cultural 

 

A indústria de filmes de Hollywood, a televisão, as tecnologias 
de difusão por satélite, a Internet, pôsteres, revistas, outdoors, 

jornais, vídeos e outras formas de mídia transformaram a 
cultura em uma força fundamental para, como diz Stuart Hall: 
“moldar o significado e o comportamentos humanos e regular 

nossas práticas sociais a todo o momento 
(GIROUX, 1995, p. 128). 

 
 
 Partindo do argumento defendido na seção anterior, de que a cultura precisa 

ser compreendida levando-se em consideração os diferentes discursos e práticas 

provenientes de novas formas culturais, pode-se considerar aqui que as danças 

produzidas e/ou veiculadas pela mídia não são apenas manifestações culturais, mas 

são artefatos produtivos, “são práticas de representação, inventam sentidos que 

circulam e operam nas arenas culturais onde o significado é negociado e as 

hierarquias são estabelecidas” (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003, p. 38).  

 Queremos dizer com isso que as danças que são vistas pelas crianças na TV 

sejam elas advindas de uma coreografia de um ícone da música pop, sejam elas 

produzidas nos programas de auditório ou até reproduzidas em clipes da Xuxa ou 

Palavra Cantada, precisam ser, primeiramente tomadas em seu caráter produtivo e 

constitutivo da experiência cotidiana, com diferentes visões de mundo e de 

identidades, inclusive corporais. Também, que estes textos estão imersos nas 

relações de poder e que ele – o poder - atua para modelar tais práticas (COSTA; 

SILVEIRA; SOMMER, 2003, p. 43). 

 Tal aspecto leva esta pesquisa à noção de Pedagogia Cultural a qual, 

conforme Steinberg e Kincheloe (2001), enquadra os processos educativos numa 

variedade de áreas sociais, não limitando a ação pedagógica à escola podendo ser 

“aqueles lugares onde o poder é organizado e difundido, incluindo-se bibliotecas, 
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TV, cinemas, jornais, revistas, brinquedos, propagandas, videogames, livros, 

esportes etc.” (STEINBERG; KINCHELOE, 2001, p. 14).  

 Na noção de Pedagogia Cultural encontramos subsídios para afirmar que o 

ensinar - e o aprender - dá-se em diferentes espaços e tempos contemporâneos. 

“Quer dizer, somos também educados por imagens, filmes, textos escritos, pela 

propaganda, pelas charges, pelos jornais e pela televisão, seja onde for que estes 

artefatos se exponham” (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003, p. 57). 

 Então, argumentar que as danças midiatizadas são uma forma de Pedagogia 

Cultural é recorrer às práticas culturais produzidas e/ou veiculadas pela mídia que 

ressaltam a dimensão formativa desses artefatos na contemporaneidade, como 

efeitos na política cultural que ultrapassam ou produzem as barreiras de classe, 

gênero, modos de vida (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003), e está envolvida 

também na emergência de diferentes corpos infantis. 

 Giroux (1999) traz à tona uma gama de elementos para a reflexão sobre a 

produção das identidades e das experiências e dos significados dos sujeitos a partir 

do olhar para a pedagogia cultural a partir do que ele chama de uma “política do 

prazer”. Para o autor, tais produções estão ligadas também a investimentos 

emocionais e a produção de prazeres, afetos e corporeidades, ou seja, o que pode 

ligar os sujeitos às formas culturais “populares”, para Giroux, não pode ser analisado 

apenas através de uma análise de significados e das representações mas também 

na ideia da constituição e da expressão de desejos.  

 
A ideia e a experiência do prazer devem ser constituídas 
politicamente, para que possamos analisar como o corpo se torna 
não somente o objeto do [seu] prazer [...], mas também sujeito do 
seu prazer. Neste caso o prazer torna-se consentimento da vida no 
corpo, e proporciona uma importante condição corpórea de vida, 
afirmando possibilidade (GIROUX, 1999, p. 228).  
 
 

 O que a reflexão anterior provoca nesta pesquisa é que as danças 

midiatizadas como pedagogia cultural tornam-se um campo de possibilidades no 

qual as crianças podem se apropriar de diferentes formas culturais ampliando suas 

possibilidades corporais e humanas. 

 Tal questão é importante, pois tornar as danças midiatizadas objeto para se 

pensar sobre o corpo infantil é não ignorá-las, apontando  categorias de significados 

e investimentos efetivos que estão no corpo de cada criança. O que queremos dizer 
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com isso, a partir do debate de Giroux, é que sendo as subjetividades, as 

identidades e as corporeidades construídas também a partir das danças 

midiatizadas, elas não podem ser ignoradas tanto pela educação escolarizada, 

quanto pelas instâncias de produção e disseminação da ciência. 
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TERCEIRA CENA: olhares cruzados sobre o corpo 
 

“O corpo é uma ficção, um conjunto de 
representações mentais, uma imagem 

inconsciente que se elabora, se reconstrói 
através da história do sujeito, com a mediação 

dos discursos sociais e dos sistemas 
simbólicos” 

(CORBIN, 2008)  
 

 Dentre os diferentes discursos que transitam na construção de identidades 

dos sujeitos na contemporaneidade, esta tese se propôs a tecer uma análise sobre 

um elemento vital em nossas vidas, o corpo, que é construído a partir de diferentes 

condições – materiais, sensíveis, estéticas, biológicas, comunicacionais, de 

significação, impondo também diferentes modos de enunciá-lo. 

 
Do mundo da lentidão ao mundo da velocidade, do retrato pintado ao 
retrato fotográfico, dos cuidados individuais à prevenção coletiva, da 
cozinha à gastronomia, da sexualidade moralizada à sexualidade 
psicologizada, tantas dinâmicas temporais, tantas visões diferentes 
de mundo e investimentos diferentes no corpo [...] (CORBIN; 
COURTINE; VIGARELLO, 2008, p. 8). 
 
 

Dos sentimentos mais íntimos à manifestação social, da sexualidade aos 

gostos alimentares, das técnicas físicas, das lutas contra as doenças, da 

espetacularização à estetização, os debates sobre o corpo vêm mobilizando áreas 

de diferentes ciências, abrigando a variedade do debate, das epistemologias. 

Tal heterogeneidade provocada pelo próprio objeto nos convoca a transitar 

em algumas destas epistemologias para apresentarmos a noção de corpo como 

produto de uma rede de inteligibilidade, essencial para o exercício de compreensão 

desta pesquisa, o que se revela como um conjunto obrigatório de esquemas e 

tendências, de ordem e de sucessões em que se distribuem os elementos 

recorrentes que podem valer como um conceito, nos remetendo a Foucault (2009) 

ou como nos fala Sant’Anna (2005, p. 13), 

 
Memória mutante das leis e dos códigos da cada cultura, registro das 
soluções e limites científicos e tecnológicos de cada época, o corpo 
não cessa de ser (re)fabricado ao longo do tempo. Seria, portanto, 
empobrecedor analisá-lo tomando-o como algo já pronto e 
constituído para, em seguida, privilegiar suas representações ou o 
imaginário da época onde ele está submerso. 
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Torna-se fundamental neste capítulo localizar parte do debate sobre o corpo 

oferecido por alguns teóricos de diferentes campos de conhecimento na tentativa de 

argumentar que o deslocamento do território estável do sujeito infantil na 

contemporaneidade deu-se também através do corpo. Apostamos na perspectiva da 

construção do corpo pela cultura, pela própria natureza desta pesquisa, apontando-o 

como uma produção de um conjunto de discursividades, de diferentes campos de 

conhecimento que compõem uma “fábrica social do corpo” (CORBIN, 2008, p. 9). 

Na primeira seção destacamos alguns debates sobre o corpo a partir da 

antropologia em Marcel Mauss (1974) que demonstra ser o corpo um espaço 

privilegiado na construção de significados simbólicos, deixando como legado a ideia 

de que o uso de que fazemos dele, somado ao vestuário, aos ornamentos e à 

pintura corporal, compõe o universo em que se inscrevem valores e 

comportamentos, compreendendo, assim, as especificidades de cada cultura; da 

filosofia em Maurice de Merleau-Ponty (1971, 1984, 1990) que dedicou parte de sua 

obra a reflexões sobre o corpo, partindo da percepção sobre o seu corpo como seu 

ponto de vista sobre o mundo; as reflexões propostas por David Le Breton (2011, 

2003) no campo da Sociologia do Corpo, onde se debruçou sobre a compreensão 

da corporeidade humana como “fenômeno social e cultural, motivo simbólico, objeto 

de representações e imaginários” (LE BRETON, 2003, p. 7).  

É premissa ressaltar que este é apenas um recorte no amplo debate acerca 

das questões corporais, e foi uma escolha movida pelo próprio objetivo da pesquisa. 

O argumento para a escolha desses autores, e não de outros, é a importância direta 

ou indireta dada por esses estudos para a produção de enunciados que migraram 

das teorias essencialmente biológicas para perspectivas que dialogam com a 

relação intrínseca entre corpo biológico e cultural, como um sistema e não mais 

como um instrumento ou um produto, significando dizer, como Greiner (2005, p. 43), 

que “não é apenas o ambiente que constrói o corpo, nem tampouco o corpo que 

constrói o ambiente. Ambos são ativos o tempo todo”; ou como afirma Sant’anna 

(2005, p. 12) quando defende o argumento da sua provisoriedade como resultado 

das “convergências entre técnica e sociedade, sentimentos e objetos [pertencendo] 

menos à natureza do que à história”. 

 No recorte deste trabalho buscamos na segunda seção desta Cena as 

noções de poder, governamentalidade e heterotopias corporais no debate 

foucaultiano sobre o corpo (1987, 1990a, 2002, 2008, 2008a, 2008b, 2010 a, 2013)  
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como chave para a composição das análises que foram empreendidas. No fluxo 

destes argumentos trazidos por Foucault, buscamos na terceira seção reconhecer a 

dança como “cenário” onde são produzidos múltiplos discursos sobre o corpo. O 

argumento trazido por nós vê a dança como produtora de significados que 

estabelecem diversos modos de enunciar e perceber o corpo.  

 

3.1 A composição de uma “fábrica social do corpo34” 

 

Nesta pesquisa iremos discorrer sobre o corpo como construído por meio da 

cultura, o que o torna uma formação discursiva de onde emana um conjunto de 

enunciados que atravessa diferentes campos (FOUCAULT, 2009). No universo de 

autores que debatem o corpo, o recorte é tomado buscando uma incursão de 

autores que transitaram seus estudos a partir de um novo imaginário voltado aos 

condicionantes sociais e culturais que modelam a corporeidade humana. 

 Um dos primeiros debates de viés antropológico sobre o uso do corpo foi 

produzido por Marcel Mauss, em seu texto As técnicas corporais (1974), que foi 

escrito para a apresentação em um congresso em psicologia. Para Siqueira (2006), 

a obra de Mauss foi fundamental para o estudo da relação entre corpo e cultura, 

assumindo lugar de destaque para a análise dos fenômenos sociais. O que o autor 

entende é que a compartimentação do saber em distintas disciplinas – o que é 

característica da modernidade - é tomado como insuficiente para a explicação da 

noção de corpo, ganhando consistência a necessidade de observação de aspectos 

como os psicológicos, neurológicos, bem como os fatos sociais. Nas palavras do 

autor “estamos em toda parte em presença de montagens fisio-pisco-sociológicas de 

várias séries de atos. Esses atos mais ou menos habituais e mais ou menos antigos 

na vida do indivíduo e na história da humanidade [...] são séries e atos montados 

pela e para a autoridade social” (MAUSS, 1974, p. 231).  

 Para Mauss, as técnicas corporais são compreendidas como “as maneiras 

como os homens, sociedade por sociedade e de maneira tradicional, sabem servir-

se de seus corpos” (MAUSS, 1974, p. 211). O corpo, assim, é compreendido como 

                                            
34 Utilizamos o termo “fábrica social do corpo” retirado da Introdução do volume Livro História do 

Corpo: Da revolução à Grande Guerra, organizado por Alain Conbin, Jean-Jacques Coutine e 
Georges Vigarello (2008). 



88 

um fato social que pode ser “lido” de diferentes modos, de acordo com a sociedade 

e a cultura em que está inserido. 

 
Reconhecemos à primeira vista um muçulmano piedoso: mesmo que 
ele tenha garfo e faca nas mãos (o que é raro), fará o possível e o 
impossível para servir-se apenas com a mão direita. Ele não deve 
tocar jamais na comida com a mão esquerda, nem em certas partes 
do corpo com a direita. Para saber porque ele fez este gesto, e não 
aquele outro, não basta nem a fisiologia nem a psicologia da 
dissimetria motriz no homem; é preciso conhecer as tradições que lhe 
impuseram. [...] reflexões desse gênero ou de outros podem aplica-se 
ao tudo que é escolha social de princípios de movimentos (MAUSS, 
1974, p. 221). 
 
 

 Para Mauss (1974), existem diferentes usos do corpo nas diversas culturas, 

não havendo uma técnica corporal comum a todas as culturas, que também se 

difere em relação à idade, ao sexo e ao tipo de treinamento utilizado. Vários 

exemplos são utilizados pelo autor, mas tomaremos o exemplo do treinamento dado 

à criança inglesa de como se portar à mesa: 

 
Há posições da mão, no repouso, convenientes ou inconvenientes. 
Assim podem adivinhar com segurança que se uma criança se senta à 
mesa com os cotovelos junto ao corpo, e quando não está comendo, 
com as mãos nos joelhos, que ela é inglesa, Um jovem francês não 
sabe mais se dominar: ele abre os cotovelos em leque, apóia-os sobre 
a mesa e assim por diante (MAUSS, 1974, p. 214). 
 
 

 Em suma, o debate sobre o corpo em Mauss reconhece tanto os aspectos 

biológicos, como também a produção dos corpos dentro da esfera sociocultural. "É 

graças à sociedade que há uma intervenção da consciência. Não é graças à 

consciência que há uma intervenção da sociedade. É graças à sociedade que há 

segurança de movimentos prontos, domínio consciente sobre a emoção e a 

inconsciência” (MAUSS, 1974, p. 234). Para ele, o que seria “natural” para uma 

determinada sociedade é na realidade uma construção histórica e cultural. 

 Outro filósofo que se debruçou sobre as questões corporais com vínculos na 

cultura e na sociedade foi Merleau-Ponty (1908-1961) amparado no pensamento 

fenomenológico tendo em uma de suas obras, Fenomenologia da Percepção 

(1971)35, a disseminação da proposta do corpo como estrutura física e vivida ao 

                                            
35 O trajeto da concepção de corpo em Merleau-Ponty não é linear, apresentando-se sob diferentes 

aspectos no decorrer de sua obra (NÓBREGA, 2007). Nos limites desta pesquisa, estamos 
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mesmo tempo. O debate trazido pelo autor traz à tona a noção de percepção, 

considerando seu próprio corpo como seu ponto de vista sobre o mundo, ou seja, o 

sujeito teria consciência de seu corpo através de mundo e consciência do mundo a 

partir do seu corpo (MERLEAU-PONTY, 1971).  

 
Para o conhecimento do corpo, não basta dividi-lo em partes ou 
funções, mesmo reconhecendo a contribuição que as diferentes 
especializações, como a anatomia e a fisiologia, trouxeram para a 
compreensão. O corpo não é uma coisa, nem ideia, o corpo é gesto, 
sensibilidade e expressão criadora. Essa é de um modo geral, a 
concepção de corpo em Merleau-Ponty (NÓBREGA, 2007, p. 88). 
 
 

 Para o autor, natureza e cultura não são pares dicotômicos – compactuando 

neste quesito com Mauss -, o que reflete na sua noção de corpo, que não pode ser 

entendido somente como um organismo, e que transcendendo o biológico, é uma 

produção da cultura. Se no pensamento clássico a consciência é tomada como um 

fenômeno mental, em Merleau-Ponty a consciência emerge como ato reflexivo a 

partir do que é percebido pelo corpo. 

 Outra noção importante para o debate é do corpo-vivido ou corpo-próprio: o 

que o teórico nos fala é que a percepção não é um ato primário do pensamento, mas 

um encontro entre o homem e o mundo que se concretiza no corpo-vivido. Por isso é 

que Merleau-Ponty afirma que no ato perceptivo ao colocar o homem em contato 

com o mundo o corpo conduz ao reencontro consigo mesmo e ao reconhecimento 

de que “sou meu corpo” (MERLEAU-PONTY, 1971, p. 269). A experiência com o 

corpo-vivido é o que ele chama de corporeidade.  

 
Como ser-no-mundo, o homem é um ser em movimento e o que 
possibilita mover-se, dirigir-se a alguma coisa, seja caminhando até 
ela ou simplesmente voltando-lhe o olhar, é o corpo. Neste sentido, 
mover-se é uma forma de sair de si para ser-com, abrindo-se para a 
alteridade. O contato com o outro, seja ele uma pessoa, outro ser ou 
uma coisa, é possível porque tenho um corpo, que me torna sensível 
ao outro, possibilitando que dele eu tenha consciência (REIS, 2001, p. 
39). 
 
 

                                                                                                                                        
elegendo a obra Fenomenologia da Percepção (1971) pelos argumentos trazidos pelo autor para a 
ampliação do debate. 
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 O que Merleau-Ponty fez foi compreender que a corporeidade tem sentido 

duplo, designando ao mesmo tempo a estrutura vivida e o contexto, entre as 

informações biológicas e fenomenológicas. 

 Outra reflexão importante para o debate sobre o corpo com vistas à cultura é 

o trabalho de David Le Breton (2003) que se dedica inicialmente à compreensão da 

corporeidade como um fenômeno sociocultural, sendo o corpo o “vetor semântico 

pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída” (2003, p. 7). Para Le 

Breton, um processo de socialização da experiência corporal é uma constante da 

condição social do homem, tomando a infância como um desses períodos. 

 
A criança cresce numa família cujas características sociais podem ser 
variadas e que ocupa uma posição que lhe é própria no jogo das 
variações que caracterizam a relação com o mundo da comunidade 
social em que está inserida. [...] Os feitos e gestos da criança estão 
envolvidos pelo padrão cultural (ethos) que suscita as formas de sua 
sensibilidade, a gestualidade, as atividades perceptivas, e desenha 
assim o estilo de sua relação com o mundo (LE BRETON, 2003, p. 08-
09). 
 
 

 Apresenta assim a condição corporal como um fenômeno social e cultural e 

sugerindo que as ações produzidas no cotidiano, desde as mais simples, sempre 

envolvem a mediação da corporeidade, permitindo a cada instante a intervenção no 

mundo. Em outra obra intitulada Antropologia do corpo e modernidade (2011), o 

autor reflete sobre o corpo na modernidade chamando a atenção para a forte 

intervenção das tecnociências nos “rearranjos” corporais, que ultrapassa a dimensão 

física, inserindo as novas representações corporais na ordem dos valores. 

 

3.2 O debate do corpo no pensamento foucaultiano: poder, governamento e 

heterotopias corporais 

  

 Outro autor fundamental para o debate – e que é citado em momentos 

diferentes desta pesquisa - é Michel Foucault, que destaca o corpo como expressão 

de poderes e saberes que se relacionam estrategicamente na história do Ocidente. 

Nas notas introdutórias da Microfísica do Poder, Machado coloca o corpo na obra 

foucaultiana – principalmente a sua genealogia - como imbricado na noção de poder.  

 
[...] intervém materialmente, atingindo a realidade mais concreta dos 
indivíduos – o seu corpo – e que se situa ao nível do próprio corpo 
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social, e não acima dele, penetrando na vida cotidiana e por isso 
podendo ser caracterizado como micro-poder ou sub-poder 
(MACHADO, 2008, p. XII). 
 
 

 Em Foucault, o poder não é visto como um “sistema geral de dominação 

exercida por um elemento ou grupo sobre outro e cujos efeitos, por derivações 

sucessivas, atravessam o corpo social inteiro” (FOUCAULT, 1990a, p. 102), mas sim 

como uma “multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 

exercem” (FOUCAULT, 1990a, p. 102). Para o autor, o poder é produzido a casa 

instante, em todas as relações, e não seria diferente no investimento do corpo. 

 
[...] a ginástica, os exercícios, o desenvolvimento muscular, a nudez, a 
exaltação do corpo...tudo isso conduz o desejo de seu próprio corpo 
através de um trabalho insistente, obstinado, meticuloso que o poder 
exerceu sobre o corpo das crianças, dos soldados, sobre o corpo 
sadio (FOUCAULT, 2008, p. 146). 
 
 

 Na perspectiva foucaultiana (2008), a noção de poder é compreendida como 

relacional, estratégica, exercendo-se de diferentes formas, em diversos níveis 

sociais, e não possui uma propriedade identificada necessariamente com o Estado. 

Para o autor, o poder não somente coage, reprime e proíbe, mas também é 

constitutivo da produção de subjetividades. O poder assim, 

 
[...] não é em si mesmo uma violência que poderia se esconder ou um 
consentimento que se reconduziria. É um conjunto de ações 
possíveis: ele opera sobre o campo de possibilidades em quem se 
inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, 
facilita ou dificulta, amplia ou limita, torna mais ou menos provável; no 
limite, coage ou impede absolutamente, mas é sempre um modo de 
agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são 
suscetíveis de agir. Uma ação sobre ações (FOUCAULT, 2010, p. 
288). 
 
 

 No debate sobre a noção de poder, Foucault (2002) menciona que as 

tecnologias políticas que exerciam controle sobre os corpos e que forjaram o 

funcionamento das sociedades ocidentais modernas, assim como suas instituições, 

sofreram uma transformação a partir do século XVIII, passando-se a uma nova 

moralidade de poder, que se encarregou da vida, e não mais da morte: o biopoder 

que é revestido de duas formas, o poder disciplinar e a biopolítica, se incumbindo da 

vida em geral, “com o polo do corpo e o polo da população” (2002, p. 302). 
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 O poder disciplinar, analisado por Foucault em Vigiar e Punir (1987), na 

História da Sexualidade: a vontade de saber (1990a) e na Aula de 17 de março de 

1976 – e sistematizado na obra Em Defesa da Sociedade (2002) – Curso do Collège 

de France (1975-1976)36 - aparece nos séculos XVII e XVIII como técnicas de poder 

centradas no corpo individual. 

 
[...] Eram todos aqueles procedimentos pelos quais se assegurava a 
distribuição espacial dos corpos individuais (sua separação, seu 
alinhamento, sua colocação em série e em vigilância) e a organização, 
em torno desses corpos individuais, de todo um campo de visibilidade. 
Eram também as técnicas pelas quais se incumbiam desses corpos, 
tentavam aumentar-lhes as força útil através do exercício, do 
treinamento, etc. (FOUCAULT, 2002, p. 288). 
 
 

 Para Foucault, a partir da segunda metade do século XVIII, foi sendo 

fabricada uma tecnologia de disciplinamento corporal, onde o corpo foi manipulado, 

modelado, treinado a partir de dois registros: o registro anatomo-metafísico “cujas 

primeiras páginas haviam sido escritas por Descartes e que os médicos, os filósofos 

continuaram” (FOUCAULT, 1987, p. 117) e o registro técnico-político constituído por 

uma série de “regulamentos militares, escolares, hospitalares e por processos 

empíricos e refletidos para controlar ou corrigir as operações do corpo” (FOUCAULT, 

1987, p. 118). 

 Nas séries discursivas de um corpo disciplinado reina a noção de “docilidade”, 

mas esta noção é tratada de uma maneira diferente de outras épocas pela minúcia 

do detalhe, produzindo “corpos dóceis”, na medida em que se exercia sobre ele uma 

coerção sem folga, mantendo-o ao mesmo nível da mecânica, a partir da eficácia e 

da economia dos movimentos. 

 
[...] Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações 
do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes 
impõem uma relação de docilidade-utilidade, são os que podemos 
chamar as “disciplinas” (FOUCAULT, 1987, p. 118). 
 
 

 Para o autor (1987), o momento histórico da produção do poder disciplinar 

tem relação com o nascimento de “uma arte do corpo humano” que não tem 

                                            
36 O poder do corpo singular também pode ser visto no Curso “Os Anormais”, ministrado em 1975, no 

qual descreve a organização de um saber sobre o organismo na construção de uma anormalidade 
que se apresenta como perigo social e que datadamente vai sendo direcionado ao problema da 
sexualidade. 
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somente no aumento da habilidade, nem do aprofundamento da sujeição dos 

corpos, mas sim, a formação de uma relação entre a obediência e a utilidade, 

formando assim “uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma 

manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 

comportamentos” (FOUCAULT, 1987, p. 119), onde o corpo é tomado “numa 

maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe” (FOUCAULT, 

1987, p. 119). 

 
[...] A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 
“dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 
econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 
políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do 
corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela 
procura aumentar, e inverte por outro lado a energia, a potência que 
poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita 
(FOUCAULT, 1987, p. 119). 
 
 

  Assim, o poder não é visto mais como algo negativo ou repressivo, mas 

produtivo e útil, pois, ao invés de proibir ou excluir, busca corrigir, educar, ampliando 

procedimentos a partir de diferentes micropoderes associados ao corpo. 

 
[...] uma coerção ininterrupta, constante, que vela sobre os processos 
mais do que o seu resultado e se exerce de acordo com uma 
codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os 
movimentos, Esses métodos que permitem o controle minucioso das 
operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças 
e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que 
podemos chamar as ‘disciplinas’ (FOUCAULT, 1987, p. 174). 
 
 

 Em Foucault (1987), observa-se que a disciplina tem caráter distributivo do 

sujeitos no espaço, localizando-os e estabelecendo ausências e presenças e 

determinando como encontrar os indivíduos, criando e eliminando canais de 

comunicação e medindo as qualidades e os méritos, programando o tempo dos 

indivíduos, reconfigurando o espaço, tornando os gestos mais eficientes e precisos, 

o que implica num procedimento de controle contínuo (RICHTER, 2013). 

 Também está vinculado ao que o autor denomina norma, que é distinta da lei 

ou da penalidade judicial ou regras jurídicas escritas, mas faz aparecer “uma série 

de técnicas adjacentes, policiais, médicas, psicológicas, que são do domínio da 

vigilância, do diagnóstico, da eventual transformação dos indivíduos” (FOUCAULT, 

2008a, p. 8). 



94 

 
[...] enquanto sistemas jurídicos qualificam os sujeitos de direito, 
segundo normas universais, as disciplinas caracterizam, classificam, 
especializam; distribuem ao longo de uma escala, repartem em torno 
de uma norma, hierarquizam os indivíduos uns aos outros, e, levando 
ao limite, desqualificam e invalidam (FOUCAULT, 1987, p. 246). 
 
 

 A norma entendida no viés foucaultiano organiza modelos a partir do exame 

dos sujeitos individuais, sendo normal quem se acomoda aos processos de 

normatização e anormal que a eles não se conformam. Mas o anormal, diferente da 

punição, deve ser corrigido, curado, readaptado. 

 Ao lado do poder disciplinar, Foucault (2008a) observa o aparecimento de 

uma nova tecnologia de poder que não mais focaliza apenas o corpo individual, mas 

a população. Apesar de funcionar a partir da distribuição entre os polos da 

normalidade e anormalidade, essa nova forma de poder se estabelece com base na 

análise de fenômenos coletivos objetivando a regulação da população (FOUCAULT, 

2008a). 

 A biopolítica surge na segunda metade século XVIII e não trata mais do corpo 

disciplinado, mas sim do corpo espécie, atravessado pelas regulações anatomo-

políticas e pela regulação biopolítica da população. Apesar de não excluir o poder 

disciplinar, a noção de biopolítica tem outra superfície de suporte, sendo auxiliada 

por tecnologias diferentes (FOUCAULT, 2002).  

 A biopolítica está ligada aos ideais do liberalismo como nos fala Foucault 

(2008b) que é constituído como uma das práticas possíveis de governabilidade dos 

estados modernos, a partir de uma rede de relações que se materializam nas 

instituições fundadas com o objetivo de regulamentar as populações (FREITAS, 

2010).  

 A racionalidade assentada no liberalismo toma o mercado como um lócus e 

um mecanismo de formação de verdade devendo deixá-lo agir com o mínimo de 

intervenção para que possa produzir a sua verdade e propô-la como norma às 

práticas de governo (FOUCAULT, 2008b). 

 

[...] Na medida em que, através da troca, o mercado permite ligar a 
produção, a necessidade, a oferta, a demanda, o valor, o preço, etc, 
ele constitui nesse sentido um lugar de veridição, quero dizer, um 
lugar de verificabilidade/falsificabilidade para a prática governamental. 
(FOUCAULT, 2008b, p. 45). 
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 Diferente do poder disciplinar, que se dirige ao corpo individual, a biopolítica -

e sua relação com o liberalismo - dirige-se à multiplicidade de homens, formados por 

uma massa global, afetadas por processos de conjunto. Aqui a tomada de poder, 

distinta da disciplina, que é individualizante, na biopolítica é massificante dirigida não 

mais ao “homem-corpo, mas do homem espécie” (FOUCAULT, 2002, p. 289). 

 
[...] O grande crescimento demográfico do século XVIII na Europa 
Ocidental, a necessidade de coordenação e de integração ao aparato 
de produção e a urgência de controlá-lo, com mecanismos de poder 
mais sofisticados e adequados, possibilitam que a emergência da 
‘população’ (com suas variedades numéricas de espaço e cronologia, 
longevidade e saúde) emergisse não só como problema, mas como 
um objeto de observação, análise, intervenção, modificação, etc. Um 
projeto de tecnologia da população começa a ser desenhado: 
estimativas demográficas, o calculo de pirâmides etárias, diferentes 
expectativas de vida e níveis de mortalidade, estudos das recíprocas 
relações entre crescimento da população e crescimento da riqueza, 
medidas de incentivo ao casamento e procriação, desenvolvimento de 
formas de educação e treinamento profissional (FOUCAULT, 2008a, 
p. 171). 
 
 

 Entre 1977 e 1979, Foucault sinaliza suas últimas discussões sobre 

biopolítica, em dois cursos ministrados no Collège de France: Segurança, território, 

população (FOUCAULT, 2008a) e Nascimento da biopolítica (FOUCAULT, 2008b), 

dando novos e mais complexos contornos ao debate: em ambos os cursos foi 

abordada a noção de governamentalidade. Para o autor, a governamentalidade diz 

respeito a uma sequência de operações produzidas no contato entre tecnologias de 

dominação dos outros e voltadas para o eu (FOUCAULT, 1997), atuando 

simultaneamente na gestão da população e da existência dos indivíduos. 

 É nesse sentido que esta pesquisa entende que as danças midiatizadas são 

uma das estratégias que efetivam um biopoder convocando os sujeitos infantis a 

assumirem posições, regulando-os a partir de investimentos discursivos sobre seus 

corpos, numa crescente pedagogização da infância na contemporaneidade, 

passando a contribuir sobremaneira no aprimoramento de táticas de 

governamentalidade e fabricação de corpos infantis.  

 Procuraremos nas análises produzidas na segunda parte desta tese dar 

visibilidade ao que as danças produzidas e/ou veiculadas pela mídia dizem sobre o 

corpo infantil, como devem se portar, como devem se alimentar, higienizar-se, num 

dispositivo de normalização e controle das condutas dos sujeitos infantis. 
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 A argumentação gerada das análises recai sobre uma pedagogia das 

condutas expressas nas danças midiatizadas. Mas também como nos fala Foucault 

(2010 a) em seus últimos escritos que invoca a noção de cuidado de si na produção 

de novas formas de vida que extrapola a genealogia da sujeição (FREITAS, 2010), 

analisadas pelo próprio autor em seus outros escritos. 

 Aqui a ideia do cuidado de si é visitada, acreditando ser uma noção 

importante para pensarmos o debate sobre o corpo infantil na contemporaneidade 

principalmente quando estamos falando na produção de subjetividades. 

Concordamos com Freitas (2010) quando argumenta que  

 
O cuidado de si é apontado como uma potencia instituinte imanente à 
vida, potência ético-política face aos biopoderes que recobrem o bios 
social na atualidade, postulando uma educação experenciada 
fundamentalmente como prática de liberdade (FREITAS, 2010, p. 
169). 
 
 

 Na Hermenêutica do Sujeito (2010a), Foucault concentra-se em pensar as 

questões éticas e estéticas da produção de si mesmo buscando em filósofos da 

Antiguidade Clássica grega e romana uma possibilidade para a reflexão não mais 

prioritariamente da problematização sobre diferentes formas de assujeitamento, mas 

o tema dos modos de subjetivação. Nestes termos, a visão ‘desse’ Foucault, aponta 

para práticas de si mesmo e práticas de verdade, nas quais estariam mais evidentes 

formas de liberdade do sujeito, construção de si mesmo como arte, “saber 

simplesmente que sempre podemos ser outros; podemos estranhar nossas figuras 

atuais” (FREITAS, 2010, p. 179).  

 Estas operações, das quais os sujeitos podem valer-se da autoconstrução, 

como exercício de liberdade, caminham para um estado maior de autonomia, 

capacitando-os a possíveis resistências. Estas não são produzidas livres dos 

contextos e das coações dos diferentes discursos, mas podem contribuir para 

construções e reconstruções de nós mesmos e do mundo (FORTIN; VIEIRA; 

TREMBLAY, 2010). 

 Neste ponto, evocamos as duas conferências radiofônicas proferidas por 

Michel Foucault, nos dias 7 e 21 de dezembro de 1966, no France-Culture, 

intituladas respectivamente de O corpo utópico, as heterotopias (2013), por se 

relacionar com a noção de cuidado de si na produção de novas formas de vida. Nos 

propomos a pensar o corpo na perspectiva da analítica foucaultiana de poder na 
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qual o corpo heterotópico se mostra como resistência aos processos de subjetivação 

identitária em meio a relações de poderes. 

 Lembramos com Foucault (2013) que o corpo é nosso espaço de existência, 

de apresentação, é o ponto de partida de nosso ser no mundo. 

 
O corpo é o ponto zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços 
se cruzam, o corpo está em parte alguma: ele está no coração do 
mundo, este pequeno fulcro utópico, a partir do qual eu sonho, falo, 
avanço, imagino, percebo as coisas em seu lugar e também as nego 
pelo poder indefinido das utopias que imagino. Meu corpo é como a 
Cidade do Sol, não tem lugar, mas é dele que saem e se irradiam 
todos os lugares possíveis, reais ou utópicos (FOUCAULT, 2013, p. 
14). 
 
 

 É neste “ponto zero do mundo” que Foucault propõe a noção de heterotopia 

para nomear lugares de resistência não delineados na constituição da sociedade, 

onde a ordem social estaria invertida, ou seja, lugares fora dos lugares, embora 

ainda localizáveis. Sobre a noção de heterotopia, ele explica: 

 
Ora, entre todos esses lugares que se distinguem uns dos outros, há 
os que são absolutamente diferentes: lugares que se opõem a todos 
os outros, destinados, de certo modo, a apagá-los, neutralizá-los ou 
purificá-los. São como que contraespaços [...]. Pois bem, sonho com 
uma ciência [...] que teria por objeto esses espaços diferentes, esses 
outros lugares, essas contestações míticas e reais do espaço em que 
vivemos. Essa ciência estudaria não as utopias, pois é preciso 
reservar esse nome para o que verdadeiramente não tem lugar algum, 
as hetero-topias, espaço absolutamente outros; e, forçosamente a 
ciência em questão se chamaria, se chamará, já se chama 
“heterotopologia” (FOUCAULT, 2013, p. 20-21). 
 
 

 Ao lançar mão da noção de heterotopia, ainda na conferência radiofônica do 

dia 21 de dezembro de 1966, Foucault fornece os seus pressupostos. O primeiro é 

que todas as sociedades produzem suas heterotopias, porém elas assumem sempre 

“formas extraordinariamente variadas” (FOUCAULT, 2013, p. 21), não se 

permanecendo constantes.  

 O segundo pressuposto tem a ver com a diluição e o desaparecimento das 

heterotopias antes construídas, ou seja, “no curso de sua história, toda a sociedade 

pode perfeitamente diluir e fazer desaparecer uma heterotopia que constituíra 

outrora, ou então fazer organizar uma que não existisse ainda” (FOUCAULT, 2013, 

p. 22). Como exemplo, Foucault lista algumas heterotopias que foram sendo 
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organizadas de outra forma ou foram desaparecendo entre eles, as casas de 

prostituição e os cemitérios. 

 O terceiro pressuposto tomado por Foucault tem como regra a justaposição 

num lugar real de vários espaços que, convencionalmente, seriam tidos como 

incompatíveis. 

 
O teatro, que é uma heterotopia, perfaz no retângulo da cena toda 
uma série de lugares estranhos. O cinema é uma grande cena 
retangular, no fundo da qual, sobre um espaço de duas dimensões, 
projeta-se um novo espaço de três dimensões (FOUCAULT, 2013, p. 
24). 
 
 

 O quarto princípio ter a ver como as heterocronias, ou seja, são ligadas aos 

recortes singulares do tempo: “parar no tempo, ou antes, deixa-lo depositar-se ao 

infinito em certo lugar privilegiado (FOUCAULT, 2013, p. 25). Os museus e as 

bibliotecas são tomados como espaços que “param no tempo”; as feiras, as colônias 

de férias são heterotopias que pretendem “apagar o tempo”. Outras, como os 

colégios e as casernas, são espaços de passagem, de transformação, como nos 

lembra Foucault (2013, p. 26), “no século XIX havia colégios e as casernas que 

deviam fazer de crianças, adultos, de camponeses, citadinos, e de ingênuos, 

espertos”. 

 O quinto e último princípio descrito por Foucault para a noção de heterotopia 

tem a ver com o seguinte fato: “as heterotopias possuem sempre um sistema de 

abertura e fechamento que as isola em relação ao espaço circundante” (2013, p. 

26). Entendemos que o autor quis dizer que as heterotopias podem ser pensadas 

como lugares de contestação de outros espaços. 

 É neste “desvio” heterotópico pensado por Foucault nas duas conferências 

radiofônicas proferidas em 1966 que precisamos perceber a validade da discussão 

sobre o corpo heterotópico como resistência aos processos de subjetivação, 

observando-o entre os saberes e os poderes, entre as práticas discursivas e não 

discursivas, entre os dispositivos e as normas. Para além das análises do poder 

disciplinar e da biopolítica empreendidas sobre os corpos, pode-se pensar nas 

heterotopias do corpo como potência do corpo, um corpo resistência, que mesmo no 

olhar viciado nas representações, nas identidades homogeneizadoras e 

normalizadores, tem um ponto de fuga que pode transitar. 
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 É neste sentido que para esta tese torna-se importante pensarmos no corpo 

que dança como lugar de regulação de condutas, mas também como uma 

possibilidade de resistência como heterotopias.  

  

3.3 O corpo que dança e a ideia de performatividade  

 

 Dado o recorte desta pesquisa, que procurou analisar os discursos sobre o 

corpo infantil produzidos e postos em circulação nas danças midiatizadas, 

estabelecemos nesta seção o que entendemos sobre o corpo que dança tomando 

como pressuposto o que fala a Professora Jussara Sobreira Setenta (2012, 2008). 

 
A dança coloca em cena corpos em movimento que produzem 
significados e estabelecem diferentes modos de enunciação e 
percepção. As maneiras como esses corpos organizam ideias e as 
expõem é de fundamental importância para a proposição que entende 
o corpo que dança como indissociável do contexto onde apresenta 
suas propostas (SETENTA, 2008, p. 11).  
 
 

 No fluxo desse entendimento estaremos dialogando nesta seção com a noção 

de performatividade elaborada pela filósofa Judith Butler (1997), colaborando para o 

entendimento de que ao dançar o corpo apresenta modos de pensar que se dá nas 

mediações e nas relações com o ambiente, produzindo subjetividades num fluxo de 

troca entre o sujeito e o mundo, e com o debate trazido por Setenta (2012, 2008) 

onde trata a dança como um fazer-dizer próprio do corpo, ou seja, a organização da 

dança em um corpo pode ser tratada como “fala desse corpo”, que se diz no seu 

fazer, num distanciamento com a noção de dança com algo indizível (SETENTA, 

2008). 

 A noção de performatividade assumida por Butler em seus escritos tem 

inspiração na teoria dos Atos de Fala trabalhado pelo filósofo inglês Jonh Langshaw 

Austin (1990), partindo do pressuposto de que falar é uma forma de ação, considera 

a linguagem como uma ação, um instrumento da realização das ações. Em Butler a 

linguagem é tomada como aspecto central para a análise de performances 

identitárias, como nos fala em uma de suas obras: 

 
A linguagem poderia nos machucar se não fôssemos, de alguma 
forma, seres linguísticos, seres que precisam da linguagem para ser? 
Nossa vulnerabilidade à linguagem é uma consequência se sermos 
constituídas/os dentro de seus termos? Se somos construídas/os na 
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linguagem, então esse poder constitutivo precede e condiciona 
qualquer decisão que possamos tomar, nos insultando, desde o 
começo [...] com o seu poder (BUTLER, 1997, p. 1-2).  
 
 

 No entanto, é preciso lembrar que apesar de ser tomado como efeito de 

linguagem, Butler não nega a “existência da carne, do sangue, da dor” (BORBA, 

2014), reconhecendo a materialidade do corpo e de sua significação cultural como 

relacionais, chamando a atenção para as discursividades reguladoras materializadas 

no corpo, ou seja, não se pode ter acesso ao corpo sem os processos produzidos 

pela cultura (BORBA, 2014) e pelo discurso. 

 A teoria da performatividade de gênero em Butler é importante para este 

trabalho por entender que os corpos são produzidos discursivamente a partir de 

práticas regulatórias, sendo “toda força regulatória manifesta-se como uma espécie 

de poder produtivo, o poder de produzir – demarcar, fazer, circular, diferenciar – os 

corpos que ela controla” (BUTLER, 2010, p. 154). Para a filósofa, existe uma 

reiteração forçada dessas normas, mas também  

 
O fato de que essa reiteração seja necessária é um sinal de que a 
materialização não é nunca totalmente completa, que os corpos não 
se conformam, nunca, completamente às normas pelas quais sua 
materialização é imposta. Na verdade, são as instabilidades, as 
possibilidades de rematerialização, abertas por esse processo, que 
marcam um domínio no qual a força da lei regulatória pode se voltar 
contra ela mesma para gerar rearticulações que colocam em questão 
a força hegemônica daquela mesma lei regulatória (BUTLER, 2010, p. 
154).  

  

 Então, a noção de performatividade butleriana torna-se premissa para 

pensarmos o corpo que dança como algo que colabora para a constituição do 

sujeito, nos modos como se movem, como são regulados a partir de normas, mas 

também transitar nas “possibilidades de desconectar-se da ideia do corpo com 

formas pré-definidas por molduras pré-esquematizadas” (SETENTA, 2008, s/p). 

 Para Setenta (2012, 2008), a noção de performatividade em Butler pode 

operar na área dos estudos do corpo, pois auxilia no entendimento de que “o corpo 

que dança está dizendo enquanto está fazendo sua dança. [...] Serve também para 

tratar o corpo como produtor de questões e não [somente] receptáculo reprodutor de 

passos ordenados [...]” (SETENTA, 2008, p. 20).  

 Neste sentido, o corpo que dança é produzido a partir de um fazer-dizer 

(SETENTA, 2012, 2008) que se manifesta provisoriamente, num constante 
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movimento que colabora para a sua constituição e diferentes modos de enunciá-lo, 

que podem produzir tanto corpos que “ao dançar, simplesmente relata os seus 

assuntos, sejam quais forem, sempre com uma linguagem já pronta” (SETENTA, 

2008, p. 22), mas também podem produzir corpos que não se interessam apenas na 

linguagem já pronta, mas que performatizam, atuando em processos significativos e 

que tendem ao exercício de uma reflexão crítica na enunciação em dança.  

 
[...] as estruturas de poder (histórico, político, social, institucional) se 
fazem presentes na construção nos campos de fala. Essa fala é 
observada enquanto discurso que se formula diante das 
intermediações com o mundo e que carrega as condições, em tempo 
real, dessas intermediações (SETENTA, 2008, p. 65). 
 
 

 Na ideia trazida por Setenta (2012, 2008) a partir de Butler (1997), 

compreendemos que o corpo que dança é permeado por um sentido político, ou 

seja, o corpo age no mundo a partir de uma determinada “coleção de informação” 

(SETENTA, 2008, p. 30) implicada num determinado modo de agir no mundo. 

 A partir desses pressupostos, percebemos como a autora de que a fala não 

está somente no verbo, mas também no corpo que dança, que também compõe 

textos. E é no corpo que estão imersas situações de poder a partir da regulação e 

produção de suas falas. Mas em Butler essa regulação não é tratada apenas no viés 

disciplinador e da condução das condutas, mas é vista num caráter produtivo, ou 

seja, o próprio corpo que dança é tomado como inventor de modos próprios de 

proferir ideias e questionar a existência dos contextos dados. 

 Para Setenta (2008), a dança pode ser compreendida como uma ação 

performativa e organizadora do corpo, e que apresenta uma diversidade de 

informações que são constantemente trocadas e negociadas na relação do sujeito 

com o mundo. O processo performativo assim se dá na adoção de movimentos onde 

as ações retiram-se de determinado contexto e inserem-se em outro, em operações 

que se dão por repetição que podem ser interrompidas, questionadas ou 

contestadas pelo corpo que dança, onde são acionadas reorganizações de 

experiências e possibilidade que não ambicionam somente a reprodução do já 

dançado. O que ocorre nos processos performativos em dança são novos arranjos 

corporais que produzem ações renovadas, produzindo novas falas do corpo. 

 
A dança enquanto sistema complexo organiza sua fala, sua ação 
performativa, num discurso. Expressas nesse discurso encontram-se 
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informações diversas que, num processo contínuo de transformação, 
combinam, emitem, recebem, trocam e produzem informação. As 
ações performativas se constroem nesse processo, que é da natureza 
do continuum, que aposta na experiência das ações para a produção 
de significados (SETENTA, 2008, p. 42). 
 
 

 Tais considerações colaboram para pensarmos que um corpo que dança que 

se enuncia performativo necessita de um fazer-dizer de movimentos tratados de 

maneira crítico-reflexiva, representando tipos de resistências que não partem mais 

de corpos-ideais, mas sim de corpos-ideias. 

 
[...] um modo de estar no mundo, podendo ser aplicado às relações 
pessoais, sociais, políticas, culturais e artísticas. A performatividade 
se caracteriza por movimentos inquietos, questionadores – aqueles 
que não se satisfazem com respostas já dadas e trabalham para 
perturbar o domínio do “o quê”, “para que/quem”, “porque” em favor 
de um “como” que precisa ser construído. Dela faz parte a 
necessidade de mudanças porque se refaz a cada tentativa de 
resposta às inquietações que aparecem no processo de constituição 
de sujeitos/sociedades (SETENTA, 2008, p. 83). 

 

 A abordagem defendida por Setenta (2008) nos possibilita pensar que, nas 

danças midiatizadas, o corpo infantil pode ser visto também a partir da exposição de 

suas ideias, questões e conflitos, revelando que para além da cópia e repetição de 

passos e sequências coreografadas na/pela mídia, o sujeito infantil tem seu modo de 

organizar, escolher, articular e disponibilizar diferentes informações do/sobre o seu 

corpo.  

 Para a autora, nestes fazeres são operados diferentes maneiras de lidar com 

o corpo, o que abre a possibilidade para a análise de diferentes procedimentos e 

modos de enunciá-los, ou seja,  

 
No processo de produção de falas artísticas é possível observar os 
modos de fazer ressaltando a necessidade de reconhecer a 
existência de diferentes maneiras de estudar e organizar as falas do 
corpo. Parte-se da compreensão de que os fazeres em dança [...] se 
constroem como um acontecimento singular produzindo corpos 
específicos para cada proposição e, as enunciações podem expor 
configurações distintas (SETENTA, 2012, p. 4).  

 

 Estabelecidas essas premissas, poderemos analisar como a Pedagogia 

Cultural das danças veiculadas e/ou produzidas pelas mídias pode produzir 

enunciados que remetem à normatização das condutas dos sujeitos infantis, ao 
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mesmo tempo em que pode caminhar para a possibilidade de pensá-los 

performativamente. 
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PARTE II: ENTRE RITOS, REZAS, TRATADOS E MANUAIS: DISCURSIVIDADES 

SOBRE O CORPO INFANTIL E ALGUMAS EVIDÊNCIAS SOBRE O GOVERNO 

DAS CONDUTAS 

 

 Neste capítulo procuramos descrever alguns modos pelos quais o corpo 

infantil tem sido investido por relações de poder/saber partindo do pressuposto que 

existem modos de subjetivação historicamente situados e que a produção de 

conhecimento sobre o corpo se torna investimento de poder sobre ele próprio. 

Nestes termos, cartografamos alguns dos debates sobre o corpo infantil produzidos 

por diferentes domínios de saberes objetivando mapear os cenários discursivos nos 

quais ocorrem a produção de enunciados que tratam de questões relacionadas com 

o corpo infantil. 

 Ao articularmos estes cenários, fizemos, não com a intenção de produzirmos 

uma análise de discursos, mas sim, identificarmos pistas que possam sustentar os 

nossos argumentos em defesa de que é preciso “devolver ao discurso o seu caráter 

de acontecimento” (FOUCAULT, 1998, p. 51), relacionando os enunciados à sua 

materialização, à instauração de memória, à reutilização e ao reaparecimento em 

outras enunciações, estando vinculado a um domínio de coexistência, em que 

mantém relação dispersa com outros enunciados, anteriores e ulteriores (VOSS; 

NAVARRO, 2013). 

 O que queremos dizer com isso é que na produção de discursos sobre o 

corpo infantil as danças midiatizadas selecionam e atualizam cotidianamente uma 

diversidade de enunciados de outros campos de saber, bem como geram novos 

enunciados para a composição de uma formação discursiva sobre o corpo infantil. 

Parte-se então da compreensão de que “[...] nunca existe um momento de realidade 

que seja compreensível fora de um sistema de práticas discursivas que o façam 

possível e transformável [...]” (WALKERDINE, 1995, p. 93), ou seja, o discurso sobre 

o corpo que circula nas danças midiatizadas está em constante diálogo com outros 

discursos. É da seleção de alguns desses discursos, e suas redes de poder 

autorizadas a dizer sobre o corpo infantil, que iremos tratar neste tópico de análise. 
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QUARTA CENA: Vozes sobre a infância e seus corpos 
 
 
[...] um redirecionamento do foco para os corpos materiais das 
crianças poderia permitir-nos explorar a infância como construção do 
discurso e como um aspecto das vidas das crianças que molda 
relações sociais tanto quanto é moldado por elas (JAMES; JENKS; 
PROUT, 2003, p. 208). 
 
 

 Na tentativa de apreensão das condições de emergência dos discursos sobre 

os corpos infantis, suas relações e oposições, suas designações e suas 

especificidades temporais e espaciais, esta seção pretendeu pontuar histórias sobre 

o corpo infantil e como foram se construindo, como o discurso religioso cristão sobre 

o corpo infantil, o discurso médico-higienista, o discurso sobre o corpo emergente 

nos tratados de civilidade e o discurso sobre o corpo produzidos nos documentos 

educacionais brasileiros.  

 

 
4.1 O corpo infantil, a igreja e o sagrado 
 

 
Acaso não sabem que o corpo de vocês é 
santuário do Espírito Santo que habita em 

vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês 
não são de vocês mesmos? Vocês foram 

comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem 
a Deus com o seu próprio corpo. 

(Coríntios 6:19-20)  
 
 

 O corpo religioso é um vasto campo de estudo ainda pouco explorado pelas 

diferentes áreas do saber. Ele é o centro do mistério judaico-cristão, e uma 

referência permanente para a modernidade. Atravessado pela ambiguidade 

nobreza-pecado, ao mesmo tempo em que a fé e a devoção ao corpo de Cristo 

contribuíram para elevar o corpo para patamares da alta dignidade, a Igreja reforça a 

ideia do corpo como uma “abominável veste da alma”, uma imagem do ser humano 

pecador, influenciando a conduta dos sujeitos O seu discurso é uma fonte 

importante para o debate que objetiva esta pesquisa. Procuramos entender nesta 

seção qual os enunciados sobre o corpo infantil que foram postos em circulação por 

esse discurso. 
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 A obra de Ariés (2011) traz uma descrição minuciosa de um conjunto 

iconográfico nas quais o corpo infantil é enunciado pelo discurso religioso. Nas obras 

reunidas, o autor analisa que até o século XII as crianças eram retratadas com 

traços de adultos. Destacamos aqui a obra Vie et miracle de Saint Nicolas, onde as 

três crianças que São Nicolau ressuscita são representadas numa escala mais 

reduzidas que os adultos, sem nenhuma diferença de expressão ou traços (ARIÈS, 

2011). 

 
[...] O pintor não hesitava em dar à nudez das crianças, nos raríssimos 
casos em que era exposta, a musculatura do adulto: assim no livro de 
salmos de São Luís de Leyde, datado do fim do século XII ou do início 
do século XIII, Ismael, pouco depois de seu nascimento, tem os 
músculos abdominais e peitorais de um homem. [...] Num episódio da 
vida de Jacó, Isaque está sentado entre suas duas mulheres, cercado 
por uns quinze homenzinhos que batem na cintura dos adultos: são 
seus filhos (ARIÈS, 2011, p. 17). 

 

 

Imagem 22 - “Vie et miracle de Saint Nicolas” 
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 Na leitura desta obra, a musculatura de adultos vista nos corpos infantis é 

contrastada com a própria nudez das crianças. O que se observa sobre o corpo 

infantil em muitas imagens de arte cristã é que as crianças não são caracterizadas 

por uma expressão particular, mas sim “homens de tamanho reduzido” (ARIÈS, 

2011, p. 18). Parte-se aqui de um mundo de representação onde o corpo infantil 

ainda era um grande desconhecido. 

 Um segundo modelo do corpo infantil no discurso religioso foi um dos 

modelos mais enunciados em toda a história da arte: as cenas do nascimento do 

Menino Jesus. “Inspirando-se no Evangelho de São Lucas (2,8-20), comanditários e 

artistas insistiram no reconhecimento, pelos humildes, de um pequeno Deus, todo 

feito de inocência e fragilidade” (GÉLIS, 2008, p. 24).  

 

Imagem 24 - Adoração dos Pastores de Ghirlandaio (1484), Capela Sasseti de Santa Trinitá, Florença 
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 O tema da natividade de Jesus é recorrente na iconografia do século XVI e o 

discurso de inocência e fragilidade é figurado no corpo de uma criança pequena que 

inicialmente não era representado despido, mas que se desnudou no final da Idade 

Média. Para alguns autores que se debruçaram na análise do tema da natividade de 

Jesus, inclusive Ariès (2011), o que estava representado nas obras não era o corpo 

de Jesus, mas sua alma, assumida por  

 
[...] uma criança nua e em geral assexuada. Os juízos finais conduzem 
sob essa forma as almas dos justos ao seio de Abraão. O moribundo 
exala uma criança pela boca numa representação simbólica da partida 
da alma. Era assim também que se imaginava a entrada da alma no 
mundo, quer se tratasse de uma concepção miraculosa e sagrada – o 
anjo da Anunciação entrega à Virgem uma criança nua, a alma de 
Jesus (ARIÈS, 2011, p. 19). 
 
 

 A vida física da criança até meados do século XV contava muito pouco, 

levando a sociedade cristã um maior cuidado com sua vida futura, sua alma, após a 

morte. Tais enunciados emergem dos próprios ritos de iniciação à fé cristã como o 

batismo. Ariès (2011), apesar de não aprofundar-se sobre a história do batismo, 

aponta-o como uma mudança estrutural na ordem religiosa, forçando as famílias a 

batizarem as crianças o mais cedo possível após o nascimento. 

 O Catecismo da Igreja Católica nos capítulos consagrados ao Batismo traz 

uma frase de São Gregório de Nazianzo (Or. 40, 3-4: PG 36, 361C.) muito 

reveladora sobre esse sacramento e importante para entendermos a representação 

do corpo da criança neste rito: 

 
O Batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. [...] 
Chamamo-lo de dom, graça, iluminação, veste e incorruptibilidade, 
banho de regeneração, selo, e tudo o que existe de mais precioso. 
Dom, porque é conferido àqueles que nada trazem; graça, porque é 
dado até a culpados; Batismo, porque o pecado é sepultado na água; 
unção, porque é sagrado e régio (tais são os que são ungidos); 
iluminação, porque é luz resplandecente; veste, porque cobre a nossa 
vergonha; banho, porque lava; selo, porque nos guarda e é o sinal do 
senhorio de Deus (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 2000). 
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Imagem 25 - A Natividade (Sagrada Família). L’âge dór de s livres d’heures, J. P. Hartam. 
  

 Carregado de simbologias que são direcionadas ao corpo, tomaremos alguns 

materiais e gestos direcionados ao corpo observados no rito de Batismo de crianças 

proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil retirado do manual de 

batismo para pais e padrinhos Água, Sopro e Luz: Alquimia do Batismo (MIRANDA, 

1998) onde estão envolvidos os quatro elementos cósmicos fundamentais: terra, 

água, fogo e ar.  

 A terra é representada pelo sal que é colocado na língua da criança evocando 

o gosto pela vida e a conservação da fé cristã. “O sal selará a boca da cada criança 

no final da liturgia. Que o mundo não as deteriore!” (MIRANDA, 1998, p. 20). 

 A água no batismo representa a transmutação que é realizada a partir dos 

ritos de imersão do corpo nu da criança ou por infusão em que é realizada a troca de 

uma peça de roupa da criança. 

 
[...] A nudez para os cristãos, sobretudo nos primeiros séculos do 
cristianismo, em que não havia qualquer permissivismo nas práticas 
de vida, era o retorno à inocência original (Gn, 2, 25). Pela nudez, o 
ser retorna ao Éden, ao paraíso perdido abandona seus trajes, o triste 
adorno, e reveste-se do esplendor da inocência. [...] A nudez pré-
batismal evoca a nudez do Cristo moribundo, a volta às origens, à 
água original, a volta ao seio materno (Jo 3,4) e a ressurreição. A 
saída do ser do útero só pode ser na condição da nudez (MIRANDA, 
1998, p. 74).  
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 Como etapa final deste momento de purificação, as crianças vestem roupas 

brancas, símbolo exterior da pureza interior e da luz total que foram revestidos, 

como na oração relativa a esta parte do rito: “[...] vós nascestes de novo e 

revestistes de Cristo, por isso trazeis esta veste branca”. 

 Outro elemento presente no batismo é o Ar, a partir do óleo como marca de 

confirmação sobre o peito da criança, sobre os pulmões, por meio da unção pré-

batismal. O celebrante também tocará nos ouvidos e na boca de cada criança e dirá: 

“O Cristo Salvador vos dê força. Que ele penetre em nossas vidas com este óleo em 

vosso peito”. O óleo é utilizado também após o Batismo, mas agora a unção é na 

cabeça, e não mais no peito da criança, evocando o símbolo da iluminação divina, 

ligado à luz e ao sistema cerebral. 

 O último elemento utilizado no rito do Batismo é o fogo, tomando como 

energético e transformador, e que é simbolizado pelas velas acesas após o batismo.  

 
[...] Somos filhos da Luz. Ela penetra nossos olhos e chega à nossa 
mente. A lambada do corpo é o olho (Mt 6,22). A luz ilumina nossos 
caminhos, pois penetra nossos olhos e alimenta nosso pensamento, 
mais velozes que a própria luz (MIRANDA, 1998, p. 22).  
 
 

  O que é observado durante o rito do Batismo, primeiro dos sete sacramentos, 

é que a criança recebe em seu corpo sete sinais: no vértice da cabeça, na fonte, nos 

ouvidos, nos olhos, nas narinas, na boca e no peito que são marcados pela água, 

pelo ar, pela luz, pelo tato e pelo sal. Mas estes símbolos são direcionados para a 

alma de cada criança, num cuidado para uma vida futura, e não para o corpo físico, 

como que se a Igreja e seus rituais quisessem produzir um discurso configurado 

para a alma antes do corpo. 

 Derivado do sacramento do Batismo, emerge um terceiro enunciado sobre o 

corpo infantil no discurso religioso: é o surgimento da figura dos anjos que se fez 

necessário como mediação entre o sagrado e o profano. As representações dos 

anjos, na Idade Média e início do Renascimento, são tratadas de diferentes versões 

na iconografia, que vão de anjos andróginos na Idade Média à devoção aos anjos da 

guarda que torna-se familiar nos séculos XVI e XVII, tomado por Ariès (2011) como 

um momento de grande destaque e interesse pela infância. 
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Imagem 26 - Imaculada Conceição (1678). Murilo, Batolomé Esteban. Museu do Prado, Madri. 
 

 
[...] A comparação de anjos com crianças tornar-se-ia um tema 
edificante comum. Diz que um anjo em forma de criança iluminou 
Santo Agostinho [...] mas o santo gostava de comunicar sua sabedoria 
às crianças, e em sua obra encontramos tratados destinados à 
crianças ao lado de tratados destinados aos grande teólogos (ARIÈS, 
2011, p. 85).  
 
 

 Nos anjos, percebem-se as representações de corpos infantis assexuados ou 

com aparência efeminada, de cabeças aladas como expressão da ausência do 

corpo, expressão da inocência, tendência encontrada também nos anjinhos típicos 

do barroco brasileiro. Aqui o corpo infantil foi tomado por seu reflexo de fraqueza e 

inocência, verdadeiro reflexo da pureza divina. 
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Imagem 27 - Altar Mor da Igreja do Carmo, Recife, Pernambuco. 

 

 Ariès (2011, p. 94) cita duas orações de Jacqueline Pascal, contidas nos 

regulamentos internos do monastério de Port-Royal que revela o discurso de 

fraqueza e inocência infantil produzido pela cristandade: “Sede como as crianças 

recém-nascidas. Fazei, senhor, com que sempre sejamos crianças pela simplicidade 

e a inocência, assim como as pessoas do mundo sempre o são por sua ignorância e 

fraqueza”. Mas o autor observa um sincronismo na mudança na mentalidade com 

um novo sentimento sobre a Infância, que se inicia nos séculos XVI e XVII: 

diferentemente das representações da Idade Média, que tinha no anjo a 

“representação simbólica da alma na aparência tradicional de criança”, o século XVII 

produz uma devoção particular sobre o tema da Infância. 
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 Esse novo sentimento sobre a Infância e os seus corpos faz surgir no seio da 

Igreja Católica uma diversificada literatura pedagógica destinada aos pais, 

educadores e também às crianças, iniciando uma reforma nos costumes: da 

linguagem grosseira, brincadeiras sexuais e ausência de reserva diante da criança, 

práticas tipicamente habituais na Idade Média, a igreja católica produziu um arsenal 

de materiais que objetivaram a modificação dos hábitos da educação e do 

estabelecimento de um novo comportamento com relação às crianças. Na Doctrina 

pro pueri ecclesiae parisiensis (1706), Gerson, citado em Ariès (2011, p. 81), faz 

recomendações com as crianças: 

 
[...] Dever-se-á falar-lhes sobriamente, utilizando apenas palavras 
castas. Dever-se-á evitar que as crianças se beijem, se toquem com 
as mãos nuas ou se olhem durantes as brincadeiras. [...] Dever-se-á 
evitar a promiscuidade entre pequenos e grandes, ao menos na cama: 
os pueri capaces doli, puellae, juvenis, não devem dormir na mesma 
cama com as pessoas mais velhas, mesmo que sejam do mesmo 
sexo. 
 
 

  Nos colégios jesuítas houve uma preocupação inabitual com o corpo, 

especificadas em regulamentos, inclusive ratificando a necessidade da vigilância 

constante e da aplicação de castigos corporais, mas sem a necessidade de 

desnudar as crianças para tal, devendo descobrir somente pela necessária 

aplicação da pena. 

 O movimento pedagógico jesuítico inseriu-se também no processo de 

colonização brasileiro, onde o corpo infantil foi tomado como alvo, tomando a 

infância como o momento propício para a catequese, uma vez que certas práticas e 

valores culturais ainda não se tinham sedimentado, sendo sustentada a ideia de que 

os pequenos ainda “não contaminados” representavam pureza divina (DEL PRIORE, 

1991, p. 11-27).  

 Numa atualização constante do discurso religioso sobre o corpo infantil, uma 

farta literatura produzida pela Cúria Romana no século XX, mas amplamente 

difundida no Ciclo de audiências gerais realizadas pelo Papa João Paulo II, de 1979 

a 1984, deu origem ao que se chama “Teologia do Corpo”, onde foram produzidos e 

difundidos alguns documentos com temáticas sobre o corpo, as questões de gênero 

e sexualidade, organizados em 129 catequeses. 
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 Anterior às 129 catequeses sobre a sexualidade humana do Papa João Paulo 

II, o Papa Pio XII na Encíclica Sacra Virginitas, de 25 de março de 1954, falou sobre 

o pudor na formação da criança: 

 
O pudor sugere ainda que os pais e educadores os termos 
apropriados para formar, na castidade, a consciência dos jovens. 
Evidentemente, [...] este pudor não se deve confundir com o silêncio 
perpétuo que vá até excluir, na formação moral, que se fale com 
sobriedade e prudência dessas matérias, Contudo, com frequência 
demasiada nos nossos dias, certos professores e educadores julgam-
se obrigados a iniciar as crianças inocentes nos segredos da geração 
duma maneira que lhes ofende o pudor. Ora, nesse assunto tem de se 
observar a justa moderação que lhe exige pudor (PAPA PIO XII, 1954, 
n. 57). 
 
 

 Neste documento é lembrado que “a família [...] é o melhor ambiente para 

cumprir a obrigação de garantir uma gradual educação da vida sexual”. Aqui fica 

evidenciado o papel dos pais, e não da escola.  

 Numa estratégia para agregar o maior número de fiéis, este documento foi 

alvo de programas de TV/Internet, onde o Padre Paulo Ricardo de Azevedo Junior 

traz uma visão simplificada da encíclica: 

 
Quando e como falar sobre essas coisas com as crianças? em 
primeiro lugar, é importante nunca mentir para os filhos. Não se deve 
criar teorias malucas para explicar-lhes as coisas, como é o caso da 
conhecida história da cegonha, mas revelando as coisas 
gradualmente aos filhos, mostrar-lhes a verdade sobre o seu corpo, 
sobre a sexualidade e sobre vida humana. Segundo: deve-se desde o 
começo, ensinar-lhes o nome correto dos órgãos sexuais. Isso evita 
que, no futuro, a criança use palavras sujas e desapropriadas para 
designá-los. Terceiro, quando se chega à adolescência, é necessário 
que os pais expliquem aos seus filhos as transformações que vão 
acontecer no seu corpo. A experiência demonstra que este diálogo se 
desenvolve melhor quando o pai que comunica as informações 
biológicas, afetivas, morais e espirituais, é do mesmo sexo da criança 
ou jovem. Portanto, preferencialmente, que os pais falem com os 
filhos e as mães falem com as filhas. (Fala do Padre Paulo Ricardo de 
Azevedo Junior em site da internet. Retirado de 
https://padrepauloricardo.org/episodios/educacao-sexual-das-
criancas-e-adolescentes#01, acesso em 10/02/2015) 
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Imagem 28 - Versão em áudio da versão simplificada da encíclica do Papa Pio XII. Disponível em 
https://padrepauloricardo.org/episodios/educacao-sexual-das-criancas-e-adolescentes#01, acesso em 
10/02/2015. 

 

 

Imagem 29 - Padre Paulo Ricardo de Azevedo Jr. Disponível em  
https://padrepauloricardo.org/episodios/educacao-sexual-das-criancas-e-adolescentes#01, acesso em 
10/02/2015. 
 
 
 Outro documento é o da Congregação para a Educação Católica, de título 

Orientações Educativas sobre o amor humano – Linhas Gerais para uma educação 

sexual (1983). É um texto mais doutrinal a respeito do que deveria ser a educação 

sexual cristã. Em 1995 foi publicado outro documento pelo Pontifício Conselho para 

a Família, mais simplificado, destinado a pais e educadores, intitulado Sexualidade 

Humana: Verdade e Significado – Orientações Educativas em Família que são 

fixados alguns princípios operativos importantes como, por exemplo, os contidos na 

página 31 do documento: 
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i) A sexualidade humana é um mistério sagrado que deve ser 
apresentado segundo o ensinamento doutrinal e moral da igreja, tendo 
sempre em conta os efeitos do pecado original. Mais uma vez, a 
doutrina da Igreja Católica expressa seu repúdio àquele naturalismo 
rousseauniano, que considera o homem “um bom selvagem”. São 
inspirados nessa mentalidade permissiva que muitos pais deixam 
seus filhos andar pelados em casa, por exemplo. Isso não coaduna 
com o ensinamento moral do Magistério da Igreja. Ignorar que o 
homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves 
erros no campo da educação.  
ii) Devem ser apresentadas às crianças e aos jovens somente 
informações proporcionadas a cada fase do seu desenvolvimento 
individual. Este princípio esmiuçado no decorrer do texto, deve ser 
seguido levando em conta o que está efetivamente acontecendo na 
vida da criança e da família. Os pais devem fiscalizar frequentemente 
o material escolar de seus filhos e aquilo que lhes é passado pelos 
professores, já que, não poucas vezes, as escolas ensinam 
perversões sexuais desde cedo aos alunos. 
iii) Nenhum material de natureza erótica deve ser apresentado a 
crianças ou a jovens de qualquer idade, individualmente ou em grupo. 
A educação sexual deve respeitar o pudor. É inadmissível que se 
apresentem às crianças e aos jovens – como já se vê acontecer em 
vários lugares – pênis de plástico, aulas ensinando como colocar uma 
camisinha etc. As famílias devem opor-se ferrenhamente a estes 
métodos despudorados de educação sexual (PONTIFÍCIO 
CONSELHO DA FAMÍLIA, 1995, n. 67). 
 
 

 O que podemos perceber é que o discurso religioso sobre o corpo infantil 

reuniu argumentos e fabricou tecnologias suficientes para produzir uma ordem na 

qual o enunciado da inocência e a fragilidade da infância foram a condição principal. 

Estando diretamente mergulhado neste lugar institucional, a Igreja Católica, o corpo 

infantil esteve ao alcance de relações de poder/saber que o investiram, marcaram e 

dirigiram-no, sujeitando-o a cerimônias marcadamente ligadas a ritos de iniciação à 

fé cristã e a aceitação de uma realidade que teve no pudor e no recato a palavra de 

ordem. 

 Isto pode ser visualizado como um conjunto de estratégias discursivas, 

destinadas a introduzir a lógica e a ética cristã nos corpos e mentes infantis, a partir 

de normas do uso do corpo. Ele – o corpo - foi o grande invariante no discurso 

cristão, que precisou ser purificado, batizado e catequizado, a partir de mecanismos 

de disciplinamento, com a imposição de regras e restrições registradas, como o 

auxílio da Graça de Deus, no corpo de cada criança. 
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4.2 O corpo infantil nas regras de um projeto civilizador 

 

 Os tipos de comportamento considerados típicos do homem civilizado 

ocidental é também um eixo basilar para considerarmos a mudança das regras 

discursivas sobre o corpo infantil, que foram lentamente transformadas na entrada 

da Modernidade. Para Revière (1996), desde o século XVI, todos os tratados de 

civilidade tomam o controle e o domínio do corpo como disposição necessária ao 

governo da família e ao governo político a partir dos códigos de cortesia que 

sublinham que o respeito pelo bem-estar do outro exige o domínio do seu corpo e de 

seus sentimentos, estando visível na postura, na gesticulação reduzida e em toda a 

atitude corporal, a partir de pequenos ritos37 cotidianos. 

 
Nos ritos de saudação [...], gestos e posturas são codificados segundo 
critérios de idade, sexo, posição social (tirar o chapéu, inclinar-se, 
apertar a mão, fazer vênia, esboçar um sorriso quando as pessoas já 
se cumprimentaram durante o dia), embora exista uma gama 
graduada de modelos indo do convencional e solene ao expansivo 
familiar (REVIÈRE, 1996, p. 186-187). 
 
 

 Outros ‘microrrituais’ ficam evidentes no trato com a produção de um controle 

do corpo nesta ordem discursiva que a Modernidade produziu, como a obrigação do 

homem levantar-se para cumprimentar uma senhora e a criança ceder seu lugar a 

um adulto. 

 
Para passar por uma porta, subir em um veículo, instalar-se em uma 
sala de espetáculo, a prioridade será dada à mulher. Pelo contrário, o 
homem descerá a escada à frente da mulher e, ao subir, irá atrás dela 
para protegê-la em caso de queda. Será o primeiro a sair do carro 
para ajudar a mulher na saída (REVIÈRE, 1996, p. 187-188). 
 
 

 No estudo de Elias (2011), o conceito de civilité constituiu expressão e 

símbolo de uma nova formação social que “fornece a espinha dorsal” para a 

formação da sociedade de corte (ELIAS, 2011, p. 65). Para este autor, o conceito é 

forjado a partir da formação do Estado, que inicia um processo de centralização 

política e administrativa, que toma os processos de pacificação sob o seu controle. 

Mas também começa-se a produção das condutas e de novos padrões sociais 

                                            
37 A noção de rito em Revière (1996) está relacionada a uma ação costumeira, repetitiva, sequencial 

em relação a certos valores e regras sociais de cada tempo histórico. 
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concomitante à pressão sobre os sujeitos para exercerem o autocontrole com o 

aumento da consciência reguladora dos comportamentos. Todos esses aspectos 

aparecem em Elias (2011) como uma nova feição do processo civilizador ocidental 

especialmente a partir do século XVI encontrando a sua expressão no termo 

‘civilidade’ usado por Erasmo de Roterdã “um símbolo de um novo refinamento das 

maneiras [...] que mais tarde deu origem ao verbo ‘civilizar’” (ELIAS, 2011, p. 41). 

 Neste projeto, o corpo infantil assume papel especial a partir de diferentes 

matérias de cunho pedagógico a exemplo do tratado A civilidade pueril, de Erasmo 

de Roterdã (2008), publicado em 1530, e apesar de ter sido escrito para a educação 

de crianças, o livro trata de um interesse geral:  

 
[...] o comportamento de pessoas em sociedade e, acima de tudo, 
embora, não exclusivamente, do decoro corporal. A postura, os 
gestos, o vestuário, as expressões faciais, este comportamento 
externo de que cuida o tratado é a manifestação do homem interior 
por inteiro (ELIAS, 2011, p. 69). 
 
 

 A obra de Erasmo delimita uma série de condutas sobre o corpo em 

diferentes situações da vida social e na própria autoimagem dos sujeitos.  

 
O tratado de Erasmo surge em uma época de reagrupamento social. 
É a expressão de um frutífero período de transição após o 
afrouxamento da hierarquia social medieval e entes da estabilização 
da moderna. Pertence a uma fase em que a velha nobreza de 
cavalheiros feudais estava ainda em declínio enquanto se encontrava 
em formação a nova aristocracia das cortes absolutistas (ELIAS, 
2011, p. 82). 
 
 

 O autor relata quatro etapas para o desenvolvimento da criança 

 
A arte de instruir criança consta de diversas etapas. A primeira e a 
principal consiste em fazer que o espírito ainda tenro receba as 
sementes da piedade; a segunda que tome amor pelas belas artes e 
aprenda bem; a terceira, que seja iniciada nos deveres da vida; a 
quarta, que se habitue, desde cedo, com as regras de civilidade 
(ROTERDÃ, 2008, p.143). 
 
 

 A construção da noção de civilidade nos corpos infantis é levantada em 

inúmeras passagens do texto como, por exemplo, no título Posições do Corpo: 

 
Não se perdoa a mania de pôr um ou dois cotovelos sobre a mesa. 
Isso passa despercebido nos velhos e nos doentes. Cortesãos há 
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refinados que se permitem tais posturas. Não dês atenção a eles nem 
os imites. [...] Não fiques a balançar sobre a cadeira, apoiando-te, ora 
sobre uma das nádegas, ora sobre outra. Tal atitude sugere o trejeito 
de quem está para liberar gases do tudo digestivo ou, pelo menos, se 
esforça para tanto. O correto é ficar de corpo direito, em equilíbrio 
estável (ROTERDÃ, 2008, p.166). 
 
 

 No Capítulo 1 – Atitudes Corretas e Incorretas -, Erasmo tece uma série de 

regras para diferentes partes do corpo como os olhos, as sobrancelhas, a face, o 

nariz, o espirro, os lábios, o riso, os dentes, a boca, o cabelo, o busto, o pescoço, os 

ombros, os braços e por fim as “partes pudendas”.  

 
Os membros aos quais a natureza outorgou o pudor, descobri-los sem 
necessidade, eis o que deve ficar alheio a uma índole liberal. Quando, 
onde a necessidade compele, seja feito sob guarda da pudicícia, 
mesmo que não observado. Aliás, sempre estão presentes os anjos. 
Eles se comprazem com pudor, guardião e companheiro da pudicícia. 
Se o pudor ordena que se subtraiam aquelas partes aos olhares dos 
outros, por muito menos se deve oferecê-las para contato alheio. 
(ROTERDÃ, 2008, p.154). 
 
É indigno de um homem bem educado descobrir, sem necessidade, 
as partes do corpo que o pudor natural leva a esconder. Quando a 
necessidade no força a fazê-lo, devemos dar mostras de recente 
recato – ainda que ninguém observe [...]. (ROTERDÃ, 2008, p.166). 
 
 

  Erasmo, em capítulos subsequentes, dá atenção especial aos trajes e como 

se portar na mesa durante as refeições, nos encontros e conversas, indicando 

também boas maneiras até na hora de dormir. 

 
[...] quando te recolhe ao cubículo, reconcilia o silêncio com a 
modéstia. Sem dúvida que barulho tagarelice são muito mais 
detestáveis nas horas de estar recolhido no leito. [...] Quer ao te 
despir, quer ao te levantar do leito, lembra-te de manter o pudor. 
Cuida para não descobrires ante os olhos dos outros aquelas partes 
do corpo que a natureza e a decência querem veladas (ROTERDÃ, 
2008, p.185-186). 

 

 As regras de um corpo infantil civilizado funcionaram como um indicador de 

enunciados que se remetem à vergonha e repugnância sobre o corpo e à 

necessidade de uma produção de regras de conduta, ou nas palavras de Elias, a 

construção de um “decoro corporal externo” (ELIAS, 2011, p. 66) que nada mais 

seria que a “manifestação do homem interior, inteiro” (ELIAS, 2011, p. 67). Este 

controle é produzido de uma maneira “intensiva, complexa e difundida” estando 
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diretamente ligada ao autocontrole dos sujeitos abarcando de maneira uniforme 

todas as áreas da existência humana e que é produzida nas crianças “como uma 

espécie de imunização, através do exemplo, das palavras e atos dos adultos” 

(ELIAS, 2011, p. 98). 

 Dois séculos adiante, com a publicação do Emílio de Rousseau em 1762 é 

produzido um novo discurso de racionalização que chega ao corpo infantil a partir do 

desenvolvimento da ciência médica: “[...] É preciso que o corpo tenha vigor para 

obedecer a alma; um bom servidor deve ser robusto...Quanto mais fraco é o corpo, 

mas ele comanda; quanto mais forte ele é, mais obedece” (ROUSSEAU, 1995, p. 

32). É o início de um discurso que enaltece a higiene, considerando-a uma parte útil 

da medicina. 

 

 

4.3 O corpo infantil nos manuais médico-higienistas 
 
 
 O corpo infantil esteve presente nos enunciados de uma abundante literatura 

médica e educativa no início do século XVIII, que produziu sujeitos infantis 

“higiênicos, higienizados e higienizadores” (GONDRA, 2003, p. 26), procurando 

“eliminar atitudes viciosas e inculcar hábitos salutares, desde a mais tenra idade, 

criando um sistema fundamental de hábitos higiênicos, capaz de dominar, 

inconscientemente, toda a existência das crianças” (ROCHA, 2003, p. 40). 

 
Em formas de avisos/conselhos/advertências, assemelhados aos dos 
manuais de civilidade, o higienista vai delineando um verdadeiro guia 
da boa educação física das meninas e dos meninos, unificando 
procedimentos no interior da ordem médica, de modo que a esta 
fosse reconhecida e admitida como a arte mais apropriada para 
dirigir comportamentos privados e públicos e, desse modo, legitimar-
se como a ferramenta/instrumento mais eficaz para a formação 
integral do homem (GONDRA, 2003, p. 29-30). 
 
 

Tais “manuais”, destinados a pais, mães, professores, eram apresentados em 

forma de preceitos a serem seguidos pelos responsáveis pela formação dos 

infantes, constituídos por sentenças de caráter prático e popular, comuns a todo 

grupo social, expressos de forma sucinta e geralmente rica em imagens.  

Para tomar como exemplo, a obra A educação física dos meninos ou 

conselhos aos pais de família e aos professores, datada de 1870, é desenvolvida em 
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torno de dez temas, sendo cada um iniciado com um prefácio: I – Instrução e 

higiene, II – A primeira educação, III – O endurecimento físico, IV – O colégio e a 

família, V – O problema escolar, VI – A educação das faculdades da criança, VII – A 

educação dos sentidos, VIII – A educação dos músculos, IX – A preservação dos 

costumes, X – A escolha de uma profissão. Tal estrutura para pais e professores se 

encerra com um conjunto de noventa e um provérbios, máximas e pensamentos 

aplicáveis à saúde e à educação dos meninos. 

Publicado um mês antes do livro dedicado aos meninos, o livro das meninas 

antecipa o mesmo padrão: após o prefácio, seguem dez capítulos em forma de 

conversas iniciadas com epígrafes: I – Pequena e jovem menina, II – As funções da 

educação física das meninas, III – As sevícias da primeira higiene, IV – Os prelúdios 

da maternidade, VII – Beleza e limpeza, VIII – Instrução e trabalho, IX – Atitudes 

viciosas e desvios, e X – Distrações e prazeres (GONDRA, 2003). 

Na tese de doutoramento do Dr. Antônio de Almeida Junior, intitulada O 

Saneamento pela Educação, defendida no ano de 1922, na Faculdade de Medicina 

e Cirurgia, também se delineiam enunciados de fabricação de corpos infantis 

higienizados, tomando escola como um espaço de veiculação desse discurso que foi 

fundamentado na articulação entre higiene e moral. 

 
sua acção se exerce sobre o cérebro infantil ainda plástico, virgem 
de defeitos, e póde, por isso, afeiçoar-lhe a estructuta mental, 
oriental-o, e incutir-lhe um systema duradouro de hábitos. Ella só é 
capaz. Armada a autoridade que a sua própria essência lhe dá, 
guiada pelo espírito do mestre, em que se aliam o saber e o 
methodo, a inteligência e o coração, nenhum outro aparelho existe, 
nem existirá, cuja acção se lhe possa comparar. Sómente ella é 
eficaz. Porque, em seu rumo, não encara este ou aquele problema 
da hygiene, mas todos; não faz prophylaxia desta ou daquela 
moléstia, mas de todas; não se endereça e esta ou aquela classe, 
mas á universalidade social (ALMEIDA JUNIOR, 1922, p. 33). 
 
 

Observa-se que os enunciados que emergem do discurso médico higienista 

sobre o corpo infantil recaem sobre a mulher, colocando em prática uma 

reformulação da conduta feminina sobre a infância, através da educação moral, 

física e intelectual como podemos ver na Tese de Doutoramento de Ubatuba em 

1845: 
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vesti-vos, alimentai-vos regradamente e compenetrai-vos desta 
verdade que sois esposas e mães, e que sois a alma de vossas 
famílias do que das sociedades (UBATUBA, 1984, p. 22). 
 

 Assim, muitos médicos viam na casa, na mãe e na educação um locus 

privilegiado para a intervenção para a formação de hábitos de higiene nos corpos 

infantis. A educação também se torna “alvo de investimentos dos médicos, pois a 

verdade médica precisava ser ensinada a mães e professoras para que uma infância 

higiênica, saudável e normal pudesse constituir-se e, consequentemente, produzisse 

uma nação forte e saudável” (SANTOS, 2011, p. 432). 

Uma infinidade de atores tem também contribuído para tal divulgação, 

participando de campanhas que objetivam incitar a saúde e que convergem para 

políticas públicas tais como a Política Nacional de Promoção da Saúde, direcionados 

à higienização. Todo esse investimento em torno da higienização do corpo infantil 

está inscrito no contexto do inalienável direito à saúde que é garantido pelo Estado 

que se encarrega da gestão da vida da espécie, se identificando com a vocação 

dominante da formação e da tutela do corpo popular (AGAMBEM, 2004).  

No Livro A Microfísica do Poder (2008), em seu texto A Governamentalidade, 

Foucault traz à tona a emergência desta problemática onde a família, na segunda 

metade do século XVIII, foi tomada na “arte de governar” tornando-se  

 
um segmento privilegiado, na medida em que, quando quiser obter 
alguma coisa da população – quanto aos comportamentos sexuais, à 
demografia, ao consumo, etc. – é pela família que se deverá passar. 
De modelo, a família vai tornar-se instrumento, e instrumento 
privilegiado, para o governo da população e não modelo quimérico 
para o bom governo (FOUCAULT, 2008, p. 289). 
 
 

A promoção de biopolíticas dirigidas à família, especialmente às mães, teve 

no grande acúmulo de materiais produzidos - livros, revistas especializadas, artigos 

de revista e páginas da internet - a emergência de um discurso para o corpo 

saudável e normal, desempenhando uma função pedagógica, ensinando mães e 

pais a atuarem com seus filhos pequenos – como alimentá-los, colocá-los para 

dormir, como dar banho, como brincar em diferentes faixas-etárias. Para gerir a 

população, as estratégias biopolíticas dos manuais utilizou-se dos saberes 

produzidos pela medicina para higienizar a infância, ampliando a expectativa de vida 

e a força dos corpos, tornando-os saudáveis e mais úteis. É a presença do poder em  
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[...] toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, do 
corpo à população, mediante o jogo duplo das tecnologias de 
disciplina de uma parte, e das tecnologias de regulamentação de 
outra (FOUCAULT, 2002, p. 302). 

Neste sentido, ressaltamos a produtividade destes manuais na produção de 

enunciados que tratam de governar os corpos infantis através de estratégias de 

poder/saber que atuam sobre as práticas promovidas através da família. Queremos 

dizer com isso que este material ao descrever hábitos sobre/para corpos infantis 

saudáveis, os constitui e produz formas de governá-los. 

   Um desses manuais, o livro A Vida do Bebê (1963, 2002), o maior e mais 

conhecido manual de puericultura brasileiro, escrito pelo pediatra Rinaldo De 

Lamare, já vendeu em quarenta e duas edições mais de 6,5 milhões de cópias 

trazendo “ensinamentos e conselhos modernos e práticos, escritos especialmente 

para as mães criarem seus filhos, desde o primeiro dia de vida” (DE LAMARE, 2002, 

p. 4). 

 
[...] mulheres de classe média que foram mães a partir da década de 
1950 dificilmente deixaram de ler A vida do bebê, pois, além de 
abordar os assuntos mais tradicionais da puericultura e da pediatria, 
esse livro foi inovador ao divulgar os conhecimentos da psicologia (a 
teoria das fases do desenvolvimento) e discutir temas como filho 
único, adoção e filhos de pais desquitados. Mas certamente seu 
sucesso se deve também ao estilo, mais amigável e menos 
autoritário, e uma insistência menor na autoridade médica, embora 
esta fosse reconhecível desde as primeiras paginas do livro 
(MARTINS, 2008, p. 151). 
 
 

 Na Introdução da Vida do Bebê, dez lições são postas para os pais antes 

mesmo do bebê nascer: 

 
(1) O casal, antes de planejar uma gravidez, deverá observar a 
personalidade de cada um; (2) A gravidez deverá ser acompanhada 
por um obstetra; (3) Os partos normais demorados podem trazer 
problemas para o bebê, além do sofrimento materno. A parturiente 
não deve temer o parto cesáreo; atualmente com os progressos de 
cirurgia e da anestesia, quase não existe risco; (4) O recém-nascido 
deve ser alimentado ao seio pelo menos até os seus seis primeiros 
meses; (5) O bebê deverá receber, com regularidade, as dez vacinas 
obrigatórias nos seis primeiros meses; (6) a criança deverá ter a 
presença diária da mãe e do pai (que maravilha!), pelo menos nos 
seus dois primeiros anos; (7) Um desmame para introdução de 
outros alimentos deverá ser bem-orientado, observando e 
respeitando as rejeições, evitando-se o excesso de sal, de açúcar e 
de temperos em quantidades inadequadas; (8) Será necessário um 
bom treinamento emocional, mantendo ao máximo a mesma rotina 
diária; (9) Será uma sorte o bebê ter seus pais felizes transmitindo-
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lhe alegria, boas condições de saúde e segurança; (10) Os pais 
devem escolher um pediatra baseando-se em confiança e 
compreensão recíprocas (DE LAMARE, 2002, p. 12). 
 

 Percebe-se que tais lições depositam uma enorme confiança na ciência e nas 

formas por ela recomendadas para a formação de corpos de crianças saudáveis 

para a organização de uma sociedade próspera. Para o autor, não se devia esperar 

nem o nascimento do bebê para iniciar os cuidados com seus corpos.  

 Um dos aspectos chave nesse enunciado é para quem estão sendo 

endereçadas tais lições de higiene dos corpos infantis: para as mães, e a 

necessidade de sua aliança com os médicos, e depois nas escolas nos seus 

padrões higiênicos. 

 
[...] a Educação é o objetivo de conseguir o aperfeiçoamento 
progressivo das capacidades normais e desejáveis, e o controle das 
más tendências, inatas e instintivas. A instrução pode pertencer a 
professora, mas a educação é tarefa dos pais, e esta se estabelece 
desde o 1o dia de vida (DE LAMARE, 1963, p. 318). 
 
 

 Dando ênfase aos enunciados sobre a higiene do corpo da criança, 

retomamos a divisão da educação realizada pelo autor em tópicos, com os dez 

hábitos fundamentais: (1) hábito de comer; (2) hábito do repouso; (3) hábito do 

asseio; (4) hábito de brincar; (5) hábito de ler; (6) hábito do trabalho; (7) hábito do 

esporte; (8) hábito da delicadeza; (9) hábito de prestar atenção; (10) hábito da 

religião, que deveriam ser impostos através da disciplina e de mecanismos de 

repetição, devendo os pais aproveitar o “impulso natural” das crianças para o 

aprendizado. 

Em outro material produzido recentemente pela Sociedade Brasileira de 

Pediatria intitulado Filhos: da gravidez aos 2 anos de idade: dos pediatras da 

Sociedade Brasileira de Pediatria (VÁRIOS AUTORES, 2010) e que já está na sua 

quarta reimpressão (2013), a preocupação com o corpo saudável da criança desde o 

nascimento se estende na atenção à parte emocional do convívio entre pais e filhos 

e à formação do vínculo materno e paterno fornecendo “conceitos importantes sobre 

situações especiais e pouco discutidas como adoção, teste de paternidade, gêmeos, 

bebês prematuros e portadores de necessidades especiais” (VÁRIOS AUTORES, 

2010, p. 13). 
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Neste manual é dada importância à saúde da mãe durante o processo da 

gestação. O que o livro propõe é uma sequência de dicas e instruções para a 

gestante, que vai do acompanhamento obstétrico, exames importantes, preparo para 

o aleitamento e atividades físicas antes e depois do parto, o vestuário, a 

alimentação, cuidados com o sono da mãe até a atividade sexual durante a 

gravidez. 

Mas a ênfase maior é dada aos enunciados sobre o corpo saudável do bebê, 

ressaltados nos cuidados com a alimentação, o banho e o sono da criança, a partir 

de instruções e dicas dirigidas para a mãe, apesar de algumas dicas serem 

endereçadas aos pais que devem ser percebidos como sujeitos de suas escolhas, 

pois ao se verem livres para fazê-las os efeitos de poder tornam invisíveis e mais 

produtivos, saindo da ordem da violência38, como intuiu Foucault (2010). 

Nestes manuais é condicionante a legitimação do discurso médico para falar 

sobre a saúde e bem estar da criança, devendo as mães “modernas” realizar todos 

os procedimentos indicados pelo corpo de especialistas como pode ser visualizado 

na imagem a seguir. 

                                            
38 Podemos diferenciar a noção de poder e violência a partir de Foucault (2010) da seguinte forma: o 

poder governa a ação alheia, através de estratégias de poder/saber; já a violência governa o corpo 
do outro, não sendo este “livre” para fazer escolhas. Para Foucault (2010, p. 243), “uma relação de 
violência age sobre um corpo, sobre as coisas; ela força, ela submete, ela quebra, ela destrói; ela 
fecha todas as possibilidades; não tem, portanto, junto de si, outro polo senão aquele da 
passividade” (FOUCAULT, 2010, p. 243). 
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Imagem 30 – Preocupação com o corpo saudável 
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Imagem 31 - Ícones do Livro Filhos: da gravidez aos 2 anos de idade: dos pediatras da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Ícones de fácil localização criados para destacar as informações retirados do 
Livro (VÁRIOS AUTORES, 2010). Em destaque as dicas endereçadas aos pais. 

 

O que percebemos que ao longo desses manuais existe uma preocupação 

constante em localizar o corpo normal ou ideal para as crianças, apesar de já 

existirem alguns capítulos nos manuais que procuram prescrever dicas e lições para 

as crianças que fogem do padrão normal. 

Outro manual amplamente difundido em escala mundial, o best-seller inglês 

que foi traduzido para o português no ano de 2006 sob o título A encantadora de 

Bebês resolve todos os seus problemas: sono, alimentação e comportamento, do 

nascimento aos primeiros anos da Infância, da enfermeira inglesa Tracy Hoog e da 

premiada jornalista Melinda Blau, também dá ênfase aos enunciados sobre o 

cuidado com o corpo da criança a partir de um método de rotina estruturada 

chamado pelas autoras de E.A.S.Y, que é composto por ciclos de alimentação (E), 

atividade (A), sono (S) e tempo para os pais (YOU). 
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Imagem 32 - A encantadora de bebês. “A encantadora de Bebês resolve todos os seus problemas, 
cumpre suas promessas, fornecendo um compêndio de técnicas surpreendentes e aparentemente 
simples, bem como soluções práticas” (texto retirado da contracapa do livro A encantadora de bebês, 
resolve todos os seus problemas: sono, alimentação e comportamento – do nascimento aos primeiros 
anos da infância (2006). 

 

Num outro formato do Livro do Bebê (1963, 2003) e do livro Filhos: da 

gravidez aos 2 anos de idade: dos pediatras da Sociedade Brasileira de Pediatria 

(VÁRIOS AUTORES, 2010), o manual acima descrito foi produzido a partir de 

estudos de caso em crianças de diferentes faixas etárias sobre o sono, a 

alimentação, a vida emocional que são classificadas pelo seu temperamento: (1) o 
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Anjo que é descrito como “uma bênção. Nem parecia que eu tinha bebê em casa. 

Poderia ter mais cinco filhos como ele. Nós tivemos uma grande sorte” (HOGG; 

BLAU, 2006, p. 60); (2) o Livro-Texto, temperamento descrito como aquele que “está 

na época certa para tudo. É alegre, a menos que precise de algo. Uma criança fácil 

de conviver” (HOGG; BLAU, 2006, p. 60); (3) o Sensível que é descrito como 

“extremamente chorão. Um mínimo problema já o incomoda. Ele não reage bem a 

outras pessoas. Sempre termina no meu colo ou agarrado à minha perna” (HOGG; 

BLAU, 2006, p. 61); (4) o Enérgico, que é caracterizado como “Difícil. Sempre 

envolvidos em algo. Eu não tenho energia para acompanhar o ritmo dela. Ela é 

destemida” (HOGG; BLAU, 2006, p. 62) e (5) o Irritável, frequentemente descritos 

como “criaturinhas rabugentas”. [...] “parece preferir brincar sozinho. Sinto que estou 

sempre esperando pelo próximo escândalo que dará. Prefiro fazer as coisas do jeito 

dele” (HOGG; BLAU, 2006, p. 63). 

A partir desta classificação é que uma série de seções, com anotações, 

conselhos, alertas, dicas, mitos é produzida ensinando aos pais determinadas 

estratégias e soluções sobre práticas corporais que se relacionam ao sono, à 

alimentação, ao uso do vaso sanitário, ajudando as crianças a serem 

“emocionalmente bem ajustadas”. Bem como o Livro A Vida do Bebê, este manual 

também deposita uma enorme confiança na ciência e nas formas por ela 

recomendadas para a formação de corpos de crianças saudáveis. 
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Imagem 33 - Trechos do livro “A Encantadora de bebês resolve todos os seus problemas: sono, 
alimentação e comportamento, do nascimento aos primeiros anos da infância. 
 
 

É importante observar que esses materiais contam com uma atualização 

constante possibilitada pelas páginas da internet, que em blogs e sites, traduze-os 

ininterruptamente, aconselhando a incutir bons hábitos de saúde do corpo dos 

sujeitos infantis. Aqui outro interlocutor entra em cena: são as próprias mães que 

escrevem nos blogs, num tipo de “bate-papo de mãe para mãe”.  
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Imagem 34 - Dicas da encantadora de Bebês. Retirado do site 
http://www.clubededuas.com/2013/07/8-dicas-da-encantadora-de-bebes.html, acesso em 02/02/2015. 
 
 

 
 

Imagem 36 - Facebook da Encantadora de Bebês. Retirado da página do Facebook 
https://www.facebook.com/groups/140569845953076/, acesso em 02/02/2015. 
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Imagem 37 - Reportagem da Folha de São Paulo. Reportagem exibida no site da Folha de São Paulo, 
que trata da entrada no mercado de um novo tipo de profissional: a consultora de sono, também 
apelidada de ‘encantadora de bebês’- uma referencia ao best seller “Segredos de uma Encantadora 
de Bebês, de Tracy Hogg. Disponível em http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2014/08/18/pais-
exaustos-procuram-encantadoras-para-organizar-sono-do-bebe/. Acesso em 02/02/2015. 
 
 

 
 

Imagem 38 - Site sobre como cuida do bebê. Disponível em http://delas.ig.com.br/filhos/2013-12-
09/como-cuidar-do-bebe-nos-primeiros-meses.html. Acesso em 05/02/2015. 
 
 

Com a entrada da internet na cena a captura das lições para corpos 

saudáveis tem início na própria infância com a produção de jogos on-line somente 
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para meninas que demandam uma série de estratégias que ensinam como dar 

banho ou alimentar uma criança. 

 

 

Imagem 39 - Site de jogos online. Site de jogos on-line “somente para meninas ensinam cuidar de 
bebês”. Disponível em http://www.meninasjogos.com.br/cuidar-de-bebe/. Acesso em 05/02/15. 

 

O que percebemos nesses manuais é que o discurso médico sobre o corpo 

infantil reuniu argumentos e fabricou tecnologias suficientes para produzir uma 

ordem médica na qual o princípio da higiene foi a condição principal, tomando como 

lugares de enunciação não somente os hospitais e a escola, mas também a família e 

as grande mídias. Aqui percebe-se um grande esforço de aprofundamento científico 

sobre o corpo infantil a partir dos manuais que fizeram, e ainda fazem parte, de um 

dispositivo que visa promover biopolíticas que buscam a produção de um corpo 

infantil saudável, disciplinado, normal, assegurando entre outras coisas, a gestão da 
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população em “profundidade, minuciosamente, no detalhe” (FOUCAULT, 2008, p. 

291). 

 

 

4.4 O corpo infantil nos documentos legais brasileiros 
 
 

Além de transitar entre os espaços institucionais já mencionados, o corpo 

infantil também é enunciado em diferentes documentos brasileiros - Constituição 

Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 (BRASIL, 1996), os Referenciais 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil - RCNEI (1998) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil pelo Conselho Nacional de 

Educação - DCNEI (BRASIL, 1999) como mostra o debate instaurado principalmente 

na área da Educação Física a exemplo de Galvão (1992), Sayão (1999), Ferraz 

(1996), Garanhani (1998, 2004), Kuhlmann Jr. (2000), Oliveira (2002). É premissa 

ressaltar que boa parte dessas produções, apesar de encabeçar a produção de 

pesquisas sobre a criança, seu corpo e o movimento, nem sempre tais noções são 

compreendidas em sua totalidade, visto que algumas destas pesquisas privilegiam a 

discussão do corpo na perspectiva do desenvolvimento de habilidades motoras, 

criando uma dicotomia entre natureza, cultura, corpo e mente (DAÓLIO, 2003).  

Neste trabalho, recorremos aos modos de produção do discurso sobre o 

corpo infantil observados nos RCNEI (1998) e na sua frequente atualização, 

buscando na emergência dos enunciados o que se diz e como se diz sobre o corpo 

infantil, tomando como argumento de que este documento opera como um braço 

pedagógico importante na produção de saberes/poderes que adentram e circulam 

nas escolas brasileiras a partir do final da década de 1990, se materializando nos 

seus Projetos Pedagógicos e nas salas de aula. 

Os RCNEI, publicado no ano de 1998, como parte integrante de uma 

conjunção de fatores em prol do atendimento às crianças de zero a seis anos 

reivindicados pela sociedade civil e de órgãos governamentais reconhecido pela 

Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, 

e reafirmado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, 

promulgada em dezembro de 1996, pode ser considerado um divisor nas políticas 

públicas para a Educação Infantil no Brasil, considerando sua preocupação na 
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garantia do desenvolvimento das múltiplas linguagens infantis, tendo como principais 

objetivos auxiliar o professor na realização do trabalho educativo junto a crianças 

pequenas; incorporar às atividades educativas os cuidados essenciais das crianças 

e suas brincadeiras (cuidar e educar), visando o desenvolvimento integral das 

identidades infantis e garantia do reconhecimento de seu direito à infância, bem 

como superar a concepção de Educação Infantil assistencialista; contribuir para que 

as instituições garantam o “[...] objetivo socializador dessa etapa educacional, em 

ambientes que propiciem o acesso e a ampliação pelas crianças, dos 

conhecimentos da realidade social e cultural” (BRASIL, 1998, v.1, p. 5). 

O documento em questão tem caráter instrumental, didático e não obrigatório, 

sendo composto por três volumes organizados em: Volume 1 – tem caráter 

introdutório, situando a historicidade da Educação Infantil no Brasil, as concepções 

de criança, de educação, da instituição e do profissional, situando o documento em 

dois eixos de trabalho: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo; o 

Volume 2 – Trata do Eixo Formação Pessoal e Social, priorizando os processos de 

construção da Identidade e da Autonomia da criança; o Volume 3 – relativo ao Eixo 

Conhecimento de Mundo e que contém as orientações das diferentes linguagens e 

suas relações que estabelecem com os diferentes objetos de conhecimento: 

Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade 

e Matemática. 

Sobre os objetivos gerais da educação infantil, os RCNEI organizam as 

seguintes capacidades: 

• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma 
cada vez mais independente, com confiança em suas 
capacidades e percepção de suas limitações; 

• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio 
corpo, suas potencialidades e seus limites, 
desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a 
própria saúde e bem-estar39; 

•  estabelecer ampliar cada vez mais as relações sociais, 
aprendendo aos poucos articular seus interesses a pontos de 
vista com os demais, respeitando a diversidade e 
desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade 
percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e 

                                            
39 Grifo nosso 
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agente transformador do meio ambiente e valorizando 
atitudes que contribuam para sua conservação; 

• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, 
desejos e necessidades; 

• utilizar diferentes linguagens (corporal 40 , musical, oral e 
escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 
comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, 
expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos 
e avançar no seu processo de construção de significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; 

• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando 
atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e 
valorizando a diversidade (BRASIL, 1998, vol. 1, p. 63). 
 
 

Neste sentido, o “conhecimento das potencialidades corporais” (BRASIL, 

1998) é tomado como um dos atributos para a educação dos sujeitos infantis, 

juntamente com os conhecimentos das potencialidades afetivas, emocionais, 

estéticas e éticas, na perspectiva de “contribuir para a formação de crianças felizes e 

saudáveis” (BRASIL, 1998).  

 
As capacidades de ordem física estão associadas à possibilidade de 
apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, a auto 
conhecimento, ao uso do corpo na expressão das emoções, ao 
deslocamento com segurança (BRASIL, 1998, vol. 1, p. 48). 
 
 

No Volume 1 do RCNEI a educação é vista como uma relação das  

 
[...] situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas 
de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento 
das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com 
os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, 
e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da 
realidade social e cultural (BRASIL, 1998, vol.1, p. 23). 
 
 

Sobre a relação do cuidar e do educar, o discurso sobre o corpo emerge em 

alguns enunciados do documento em questão, referindo-se à segurança, à proteção, 

à saúde e à alimentação (BRASIL, 1998, vol.1, p. 18). Também, evidencia-se no 

tratamento das atividades com as crianças de repouso, da alimentação e da higiene, 

mencionando que o desenvolvimento integral do sujeito infantil depende também 

dos “cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da 

                                            
40 Grifo nosso 
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alimentação e dos cuidados com a saúde (BRASIL, 1998, p. 24). Destaca-se aqui o 

indicativo da “promoção da saúde” (BRASIL, 1998, p. 25), necessidade de 

organização do ambiente, os cuidados com a ventilação, insolação, segurança, 

proteção e conforto da criança que deve se iniciar no seio da família com 

continuidade na escola. 

 
[...] A organização dos momentos em que são previstos cuidados 
com o corpo, banho, lavagem de mãos, higiene oral, uso dos 
sanitários, repouso e brincadeiras ao ar livre, podem variar nas 
instituições de educação infantil, segundo os grupos etários 
atendidos, o tempo de permanência diária das crianças na instituição 
e os acordos estabelecidos com as famílias. As atividades de 
cuidado das crianças se organizam em função de suas necessidades 
nas 24 horas do dia. Isto exige uma programação conjunta com as 
famílias para a divisão de responsabilidades, evitando-se a 
sobreposição ou a ausência de alguns dos cuidados essenciais [...] 
[...] A instituição necessita criar um ambiente de cuidado que 
considere as necessidades das diferentes faixas etárias, das 
famílias, e as condições de atendimento da instituição. Como as 
crianças pequenas se caracterizam por um ritmo de crescimento e 
desenvolvimento físico variado os cuidados devem incluir o 
acompanhamento deste processo (BRASIL, 1998, vol. 1, p. 73- 74). 
 
 

Neste documento, os cuidados com a higiene corporal e a saúde da criança 

ganham evidência sejam nos objetivos e conteúdos a serem abordados em cada 

faixa-etária, sejam nas orientações gerais produzidas para o professor a exemplo 

dos objetivos estabelecidos para as faixas-etárias de zero a três anos e de quatro a 

seis anos respectivamente: 

 

• Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo 
progressivamente seus limites, sua unidade e as sensações 
que ele produz; 

• interessar-se progressivamente pelo cuidado do corpo, 
executando ações simples relacionadas à saúde e higiene; 
[...] 

• adotar hábitos de autocuidado, valorizando atitudes 
relacionadas com a higiene, alimentação, conforto, 
segurança, proteção do corpo e cuidados com a aparência 
(BRASIL, 1998, vol. 2, p. 27- 28). 
 

Observamos nestes enunciados a emergência de uma ordem fisiológica 

empenhada na constituição de normas de conduta que tendem a regular uma 

população ao potencializar uma gestão higiênica sobre/para os corpos infantis, 
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produzindo sujeitos “normais, disciplinados, assépticos, saudáveis e também 

autogovernados (GONDRA, 2000; KUHLMANN JR., 2000) podendo ser entendido 

como uma atualização dos discurso higienista visto seção anterior. 

Vamos tomar como exemplo a prescrição dos cuidados com a higienização 

das mãos, vinculadas às orientações didáticas aos professores contidas no Volume 

2 do RCNEI: 

 
A higiene das mãos constitui-se um recurso simples e eficiente entre 
as atitudes e procedimentos básicos para a manutenção da saúde e 
prevenção de doenças. É sempre bom lembrar que os adultos 
servem de modelo para as crianças que observam suas atitudes e 
por isso é aconselhável que eles também lavem as mãos, sempre 
que necessário. É importante que o professor lembre de lavar as 
mãos dos bebês, seja após a troca, caso eles tenham trocado as 
próprias fraldas, sejam após engatinharem e explorarem o ambiente, 
ou antes de receberem alimentos na própria mão. (BRASIL, 1998, 
vol. 1, p. 73- 74). 
 
 

Estes enunciados são atualizados também no “chão da escola” como 

evidenciou a pesquisa etnográfica produzida por Richter e Vaz (2010) onde tratam 

dos dispositivos pedagógicos que transpassam o corpo nos momentos de higiene: 

 
[...] As professoras e as auxiliares pedem às crianças: “Vai lavar o 
pescoço que está um nojo”, “lava a boca”, “limpa o nariz”, “puxa a 
descarga”, “lava a mão”, “lava bem que está sujo”, entre outras 
inúmeras ordenações diárias e persistentes. Também elas banham 
aquela criança que “veio suja”, que “vem podre de casa”, que “fez 
uma cagança”, conforme costumam anunciar. Procuram eliminar os 
cheiros e os vestígios trazidos do lar. Só então se torna possível 
estabelecer outro contato: beijar, abraçar, elogiar a limpeza e a 
moralidade dos costumes nos corpos assépticos (RICHTER; VAZ, 
2010, p. 125). 
 
 

Percebe-se aqui a tentativa da composição de tecnologias não somente 

voltadas à neutralização da sujeira e da doença, mas também a neutralização da 

infância e seus desajustes, ao produzir crianças capazes de gerir seus próprios 

corpos por meio de diferentes pedagogias ligadas ao autocontrole bem como a 

processos biológicos de conjunto que respondem pela gestão da população 

(RICHTER; VAZ, 2010) a partir de orientações sobre normas e condutas sobre a 

alimentação, cuidado com os dentes, banho, momento de troca de fraldas e até nos 

momentos de sono e repouso. 
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Podemos dizer com isso que o discurso higienista com fins da produção 

biopolítica do corpo saudável tem no RCNEI um dispositivo de atualização do 

governo dos corpos infantis, mas com novas nomenclaturas e configurações 

atuando “junto à produção não tanto da qualidade de vida, mas da vida qualificável 

[...] tomada de atributos e classificações, modelos e normas, estilos examináveis e 

qualificáveis” (RICHTER; VAZ, 2010, p. 129).  

Tal discurso é fortalecido por dispositivos pedagógicos que não são mais da 

ordem da coerção e do disciplinamento, estando amparado em enunciados como o 

da interação, ludicidade, individualidade e diversidade. Ou seja, os momentos de 

cuidados com o corpo são pedagogizados  

 
[...] em situações diversas como fator de promoção da aprendizagem 
e do desenvolvimento da capacidade de relacionar-se; os 
conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças 
possuem sobre o assunto; a individualidade e a diversidade; o grau 
de desafio que as atividades oferecem e o fato de que devam ser 
significativas e mostradas de modo integrado para as crianças, além 
de deverem estar mais próximas possíveis das práticas sociais e 
reais; a resolução de problemas como forma de aprendizagem, 
(BRASIL, 1998, vol. 1, p. 30). 
 
 

Dito de outra forma, tais procedimentos devem se relacionar com as 

atividades a serem desenvolvidas com as crianças, devendo estar alicerçadas na 

criança como protagonista do processo educativo, mas com a mediação do adulto 

neste processo. Aqui o corpo infantil passa a ser observado ininterruptamente, a 

partir de um monitoramento de seu desenvolvimento “natural e normal” 

(WALKERDINE, 1995) onde discurso da psicologia do desenvolvimento infantil 

ganha força. O corpo infantil é esmiuçado em fases do desenvolvimento motor, a 

partir dos condicionantes da psicologia do desenvolvimento, estando implicados na 

produção de formas de socialização, bem como práticas de governamento e 

normatização (WALKERDINE, 1995). 

Caminhamos com a autora identificando que tais regimes de verdade estão 

inscritos no RCNEI possibilitando um fazer-dizer sobre o corpo infantil, sequenciando 

e normalizando as etapas do desenvolvimento corporal infantil, que podem ser 

observados nos objetivos propostos para o campo de conhecimento Movimento, 

contido no Volume 3 do documento: 

QUADRO 2 - Objetivos do Campo de Conhecimento Movimento 
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Objetivos do Campo de Conhecimento Movimento 

Crianças de zero a três anos Crianças de quatro a seis anos 

• Familiarizar-se com a imagem do próprio 
corpo; 

• explorar as possibilidades de gestos e ritmos 
corporais para expressar-se nas brincadeiras 
e nas demais situações de interação; 

• deslocar-se com destreza progressiva no 
espaço ao andar, correr, pular, etc., 
desenvolvendo atitude de confiança nas 
próprias capacidades motoras; 

• explorar e utilizar movimentos de preensão, 
encaixe, lançamento etc., para o uso de 
objetos diversos. 

• Ampliar as possibilidades expressivas do 
próprio movimento, utilizando gestos diversos 
e ritmo corporal nas suas brincadeiras, 
danças, jogos e demais situações de 
interação; 

• explorar diferentes qualidades e dinâmicas do 
movimento, como força, velocidade, 
resistência e flexibilidade, conhecendo 
gradativamente os limites e potencialidades 
de seu corpo; 

• controlar gradualmente o próprio movimento, 
aperfeiçoando seus recursos de 
deslocamento e ajustando suas habilidades 
motoras para utilização em jogos, 
brincadeiras, danças e demais situações; 

• utilizar os movimentos de preensão, encaixe, 
lançamento etc., para ampliar suas 
possibilidades de manuseio dos diferentes 
materiais e objetos; 

• apropriar-se progressivamente da imagem 
global de seu corpo, conhecendo e 
identificando seus segmentos e elementos e 
desenvolvendo cada vez mais uma atitude de 
interesse e cuidado com o próprio corpo. 

Tabela criada a partir dos objetivos propostos para o campo de conhecimento Movimento. BRASIL, 
Ministério da Educação e do Desporto Secretaria de Educação Fundamental, 1998. 
 

Para dar conta desses objetivos o documento lança mão de orientações para 

o professor no trato com esse conhecimento, que estão vinculadas a atividades 

planejadas especialmente para trabalhar o movimento em todos os momentos da 

rotina diária da criança. 

 
[...] É importante que o trabalho incorpore a expressividade e a 
mobilidade próprias às crianças. Um grupo disciplinado não é aquele 
que todos se mantém quietos e calados mas sim um grupo em que 
vários elementos se encontram envolvidos e mobilizados pelas 
atividades propostas. Os deslocamentos, as conversas e as 
brincadeiras resultantes desse envolvimento não podem ser 
entendidos como dispersão ou desordem em sim como uma 
manifestação cultural das crianças. Compreender o caráter lúdico e 
expressivo das manifestações da motricidade infantil poderá ajudar o 
professor a organizar melhor a sua prática (BRASIL, 1998, vol. 3, p. 
19). 
 

 Tal organização é orientada a partir de conteúdos específicos organizados em 

dois blocos – o primeiro refere-se às possibilidades expressivas do movimento e o 

segundo ligado ao seu caráter instrumental, para desenvolvimento das 

competências corporais da criança nas suas diferentes faixas etárias. 
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QUADRO 3 - Conteúdos do Campo de Conhecimento Movimento 
 

Conteúdos do Campo de Conhecimento Movimento 

Possibilidades Expressivas do Movimento Caráter instrumental do Movimento 

Crianças de zero a três anos 

• Reconhecimento progressivo de segmentos 
e elementos do próprio corpo por meio da 
exploração, das brincadeiras, do uso do 
espelho e da interação com os outros; 

• Expressão de sensações e ritmos corporais 
por meio de gestos, posturas e da 
linguagem oral. 

• Exploração de diferentes posturas corporais, 
como sentar-se em diferentes inclinações, 
deitar-se em diferentes posições, ficar ereto 
apoiado na planta dos pés com e sem 
ajuda; 

• Ampliação progressiva da destreza para 
deslocar-se no espaço por meio da 
possibilidade constante de arrastar-se, 
engatinhar, rolar, andar, correr, saltar; 

• Aperfeiçoamento dos gestos relacionados 
com a preensão, o encaixe, o traçado do 
desenho, o lançamento etc., por meio da 
experimentação e utilização de suas 
habilidades em diversas situações 
cotidianas. 

Crianças de quatro a seis anos 
• Utilização expressiva intencional do 

movimento nas situações cotidianas e 
em brincadeiras; 

• Percepção de estruturas rítmicas para 
expressar-se corporalmente por meio da 
dança, brincadeiras e outros 
movimentos; 

• Valorização e ampliação das 
possibilidades estéticas do movimento 
pelo conhecimento e utilização de 
diferentes tipos de dança; 

• Percepção das sensações, limites, 
potencialidades, sinais vitais e 
integridade do próprio corpo. 

• Participação em brincadeiras e jogos que 
envolvam correr, subir, descer, escorregar, 
pendurar-se, movimentar-se, dançar etc., 
para ampliar gradualmente o conhecimento 
e o controle sobre o corpo e o movimento; 

• Utilização dos recursos de deslocamento e 
das habilidades de força, velocidade, 
resistência e flexibilidade nos jogos e 
brincadeiras dos quais participa; 

• Valorização de suas conquistas corporais; 
• Manipulação de materiais, objetos e 

brinquedos diversos para o aperfeiçoamento 
de suas habilidades manuais. 

Tabela criada a partir dos conteúdos propostos para o campo de conhecimento Movimento. BRASIL, 
Ministério da Educação e do Desporto Secretaria de Educação Fundamental, 1998. 
 
 Depois da publicação dos RCNEI’s uma diversidade de documentos foi 

colocada em circulação como, por exemplo, os Indicadores de Qualidade na 

Educação Infantil (BRASIL, 2009 a), os Critérios para um Atendimento em Creches 

que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças (BRASIL, 2009b), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009c), os Cadernos de 

Atenção Básica: Saúde das crianças: nutrição infantil: aleitamento materno e 
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alimentação complementar (BRASIL, 2007), os Parâmetros de Qualidade para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2006), a Política Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 

2006a), o Proinfantil: Programa de Formação Inicial para os Professores em 

Exercício na Educação Infantil (BRASIL, 2005), que atualizaram os enunciados 

produzidos nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

conduzindo as condutas para um corpo saudável. 

 Nesse conjunto de enunciados percebemos uma complexa rede de práticas 

discursivas, advindas do campo religioso, médico higienista, psicologia do 

desenvolvimento, do campo da pedagogia, que produz um aparato de controle dos 

corpos infantis, a partir de regras, orientações, avaliações a serem realizadas pelos 

professores. É a normatização de um corpo de saberes sobre o corpo dos sujeitos 

infantis, forjada numa confluência de vivências numa perspectiva instrumental-

funcionalista e que, para além de uma feição disciplinar, têm também uma função 

biopolítica, podendo ser entendida como marcas de um regime de poder operando 

no disciplinamento dos corpos, e cuidando da vida da população infantil. 

 

QUADRO 4 - Enunciados reitores que emergiram dos possíveis lugares 
institucionais  

 
REGULARIDADES E DISPERSÃO DOS ENUNCIADOS REITORES – POSSÍVEIS LUGARES 

INSTITUCIONAIS 
Discurso religioso 

cristão sobre o corpo 
infantil 

Discurso sobre o 
corpo infantil 

produzido pelos 
manuais de 
civilidade 

Discurso sobre o 
corpo infantil 

produzido pelos 
manuais de 
puericultura 

Discurso sobre o 
corpo infantil 

inscritos nos RCNEIs 

Corpo-frágil 
Corpo-inocente 

Corpo-pudor 
 
 
 

Corpo como uma 
veste da alma 

Corpo como mediação 
entre o sagrado e o 

profano 
Corpo assexuado 

Corpo como reflexo da 
pureza divina 

 
 

Corpo-controlado 
Corpo-civilizado 

Corpo-pudor 
 
 
 

Autocontrole 
Domínio do corpo – 

postura- gestos 
Decoro corporal 

externo 
 

Corpo-higiênico-
higienizados 
Corpos-úteis 

Corpo- saudável 
 
 

Hábitos saudáveis 
(normatização: como 

comer; como vestir-se; 
como dormir; como 
banhar-se, como 
brincar; como se 

exercitar 
Ampliação da 

expectativa de vida 
Força dos corpos 

Cuidados com o corpo 
 

Corpo-feliz 
Corpo-saudável 

Corpo-lúdico 
Corpo-higiênico-

higienizados 
 

Educação e cuidados 
com o corpo 

Preocupação com a 
educação integral 
Hábitos saudáveis 

(cuidado com a saúde 
e bem estar) 

Conhecimento das 
potencialidades 

corporais 
Preocupação com a 

interação, ludicidade, 
individualidade, 

segurança, proteção, 
Promoção à saúde 
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Ordem fisiológica e 
psicológica do 

desenvolvimento do 
corpo 

Constituição de 
normas de conduta 

Autocontrole 
Família e igreja como 

protagonistas da 
educação do corpo 

da criança 

Escola e família 
como protagonistas 

da educação do 
corpo da criança 

Médicos e família 
como protagonistas 

da educação do 
corpo da criança 

Escola e a criança 
como protagonista 

da educação do 
corpo 

 
  

 O que podemos apreender desse coro de vozes é que o corpo infantil é 

objetificado na constituição desses saberes específicos ao seu respeito, o que foi 

dito, escrito, documentado, repetido, “dotando nosso pensamento de regras” 

(RAMOS do Ó, 2003, p. 83) e de formas de explicação datadas historicamente que 

“ajudam a estabelecer as modalidades de coordenação e associação entre 

indivíduos, grupos e organizações” (RAMOS do Ó, 2003, p. 83). 
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QUINTA CENA: Dos corpos metrificados aos corpos cortesãos: a 

pedagogização da dança no ocidente e a produção dos manuais para o bem 

dançar e para a pedagogização das condutas 

 

 Para o entendimento das novas matrizes de representação da dança 

configurados midiaticamente nesta seção iremos observar a emergência do 

processo de pedagogização da dança no Ocidente, dando ênfase às transformações 

ocorridas com a aparição dos primeiros manuais de dança no período renascentista. 

Como veremos a seguir, a dança e o corpo que dança foi sendo transformado, 

abdicando do improviso e da liberdade de movimentos para estruturar-se a partir de 

regras e passos pré-estabelecidos (TOMAZZONI, 2008) e que tomaram os manuais 

de dança como uma nova mídia para o seu ensino. 

 A intenção desta seção é centrar esforços para discutir o momento em que a 

dança passa a ser percebida em seus aspectos pedagógicos, ao mesmo tempo em 

que ocorre o surgimento do processo de normatização dos gestos e das condutas 

dos sujeitos. O que queremos argumentar é que é a partir da Renascença europeia 

que vão se intensificando novos contornos e estratégias em relação à dança e o 

corpo que dança, a partir da produção de tecnologias voltadas a uma pedagogia das 

condutas, produzindo através de manuais, práticas sociais definidoras de atitudes, 

gestos e movimentos considerados “civilizados”.  

 
O caráter “popular” da dança começa a ser “higienizado” para ser 
aceito nos salões de corte. E a dança e o corpo que dança começava 
a abdicar da improvisação e liberdade dos movimentos para se 
encaixar em regras estabelecidas (TOMAZZONI, 2009, p. 83). 
 
 

 Não queremos dizer com isso que anterior a este período a dança não era 

tomada como uma pedagogia das condutas dos corpos, mas que foi a partir da 

Renascença que foi sendo intensificada uma tecnologia que engendrou na dança 

uma nova finalidade: da produção de um conjunto de novos costumes da sociedade 

cortesã por meio da incorporação dos gestos comedidos, educados. 

 
O que no povo era espontâneo [...] passou a ser formal e, portanto, 
sujeito a regras, para os requintados expoentes da aristocracia, à qual 
se tinha de ensinar a agir e a comportar-se [...]. Uma vez que não 
podiam espinotear e entregar-se a explosões de alegria como os 
camponeses, os nobres adoptaram atitudes mais comedidas e, por 
vezes, opostas a essas. Os mestres de cerimônias, ou de dança, 
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organizaram danças que já não ficavam mais dependentes do arbítrio 
da cada roda das kirmessem e das muse de Giulio Romano, que 
empregavam passos largos e uma ampla gestualidade, passou-se a 
danças mais delicadas em que homens prestavam homenagem à 
beleza, elegância e gentileza das damas (PASI, 1991, p. 38). 
 
 

 Assim, longe de querer buscar um “embrião” renascentista para a 

pedagogização das condutas corporais, este retorno histórico visa evidenciar certas 

transformações essenciais na forma de se conceber a dança e o corpo que dança. 

Destaca-se aqui o processo da escrita de manuais pelos mestres de passam a 

modificar o comportamento e a conduta social dos indivíduos. O caráter pedagógico 

torna-se evidente, especialmente a partir do Renascimento como veremos na seção 

que se segue. 

 
 
 

5.1 Os manuais de dança e a emergência dos enunciados sobre o corpo 

“civilizado”: algumas evidências sobre o governo dos corpos 

 

 Em Caminada (2008) observa-se a aparição da primeira figura de professor 

de dança, a do rabino Hacén Ben Salomon, que em 1313 foi responsável pelo 

ensino de uma dança de conjunto em volta dos altares aos cristãos. Importante 

ressaltar este documento como pontual, pois os registros analisados pela 

historiografia da dança convergem com a assertiva de que o processo de 

cristianização da Europa Ocidental, sobretudo a partir da Reforma Gregoriana no 

século IX, na tentativa de enquadrar os fiéis à cristandade41, combateu avidamente 

as danças pagãs, estreitamente ligadas ao culto às divindades.  

 
Uma vez que na antiguidade e entre as culturas pagãs a dança 
sempre esteve estreitamente relacionada ao culto às divindades – 
como forma mística de comunicação com o divino e frequentemente 
privilégio sacerdotal -, a dança ritual foi excluída da liturgia cristã a fim 
de evitar confusões e a heresia (COUTO, 2013, p. 8). 
 

                                            
41 Bourcier (2001) descreve uma série de interditos produzidos pela Igreja Católica sobre a dança, 

entre eles o documento do Concílio de Vannes, datado de 465, Concílio de Toledo, de 587, o 
decreto do Papa Zacarias em 774, contra os “movimentos indecentes da dança ou da carola”, a 
homilia do Papa Leão V, em 847, que condenava “os cantos e carolas das mulheres na igreja”. No 
ano de 1209, o Concílio de Avingnon decreta que “durante a vigília dos santos não deve haver nas 
igrejas espetáculos de dança ou de carolas” (BOURCIER, 2001, p. 47). Apesar dessas interdições, 
alguns documentos parecem indicar que a dança era permitida em algumas datas e em lugares 
específicos.  
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 A partir do século XII, é observado um processo crescente de “metrificação” 

da dança, que diz respeito, sobretudo, à estruturação dos movimentos dos corpos, 

dos gestos, nos exercícios e divertimentos dos nobres que começam a surgir nos 

salões da aristocracia europeia tornando esse momento importante na medida em 

que a dança passa a ser fator de distinção social (COUTO, 2013).  

 São exemplos dessas danças o trotto e saltarelo, danças em tempo vivo e as 

danças em tempo moderado como as ductia, as nota e as estampie42. Começa aqui 

a delinear-se a oposição entre as danças populares, manifestando a partir de 

“sentimentos confusos, fortes – a alegria, a inquietude – e manter ritos [...] através 

de movimentos que não estão sujeitos a regras” (BOURCIER, 2001, p. 54) e as 

danças metrificadas.   

 
[...] as danças “metrificadas” serão exercícios em que se exige, antes 
de mais nada, a beleza das formas; serão as danças das classes 
desenvolvidas culturalmente, das classes dominantes [...] Como 
podemos constatar, estamos diante de uma plena retórica literária, 
musical e coreográfica [...]. Um culto da forma pela forma, que, 
repitamos, parece ser uma constante do espírito francês em todos os 
campos das artes (BOURCIER, 2001, p. 54-55). 
 
 

 Este tom mais erudito dado à dança surge no contexto da Renascença, como 

relatado por Couto (2013) quando se inicia a formação de uma sociedade e de uma 

etiqueta cortesã, “propriedade e símbolo de uma camada social que busca definir 

sua superioridade hierárquica pelo refinamento intelectual e estético-artístico [...] e 

pela elegância e distinção do comportamento e do gestual” (COUTO, 2013, p. 5).  

 Em Elias (1987), observa-se a relevância do estudo da Sociedade de Corte 

durante o reinado de Luís XIV, baseado na busca pelo prestígio e na tentativa de 

exercer o poder sobre os outros que teve como uma das estratégias a dramatização 

dos gestos a partir da dança. 

 
O poder manifestado em todos os gestos e palavras se configura na 
etiqueta que para Luís XIV eram mais do que um cerimonial, mas um 
meio de dominar os seus súditos. Para Luís XIV, o povo não acredita 
no poder que não é manifestado: “Precisa ver para crer” (ELIAS, 1987, 
p. 91-92). 
 
 

                                            
42 Para a descrição dessas danças, ver Bourcier (2001, p. 54-55). 
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 No contexto da sociedade de corte, as danças espontâneas, as quais não 

eram caracterizadas por regras muito definidas, passaram a ser consideradas 

incivilizadas. Nesse aspecto, a própria concepção do corpo foi sendo repensada, 

instaurando um modelo de etiqueta e de decência, no qual o corpo alongado, 

comedido, fechado, coberto e minuciosamente treinado foi se tornando o corpo 

ideal, num exercício de autocontrole constante (ELIAS, 2011). 

 
A ascensão do conceito de civilidade nas sociedades de corte marca o 
início da condenação dos excessos corporais [...] [começando] a se 
delinear um outro ideal de corpo contido, refinado, esbelto (ELIAS, 
2011, p. 04). 
 
 

 Assinalada como uma nova etapa da dança, a dança de corte precisava de 

uma sistematização e de uma codificação de sua técnica que faziam parte da 

etiqueta e eram apresentadas em forma de coreografia, devendo ser aprendida pela 

aristocracia. Para que tal empreendimento tivesse sucesso, alguém precisaria 

“educar” os corpos do rei e da aristocracia, nessa direção. Surge aqui a figura dos 

professores de dança e o aprofundamento da produção de inúmeros manuais, 

tratados e decretos e cartas que tiveram como ápice a inauguração da L’Academie 

Royale de Danse em 1661, que para Rafael e Toledo (s/d) submeteu a dança às 

regras, à etiqueta, aos princípios aristocráticos da corte. 

 Para Tomazzoni (2009), os manuais de dança inauguraram outras 

discursividades para o ensino da dança, estabelecendo uma hábil estratégia de 

saberes e poderes para o governamento dos corpos e das condutas. 

 
[...] Depois de séculos de o corpo ser o meio para o ensino da dança, 
os manuais inauguraram uma nova era. Se, por um lado, esta mídia 
possibilita maior circulação desse saber, por outro lado, numa Europa 
de grande contingente de camponeses e analfabetos, esse saber 
seria reservado a poucos, predominantemente, à aristocracia [...] 
(TOMAZZONI, 2009, p. 83). 
 
 

 O primeiro tratado de dança visto em Caminada (2008) e Bourcier (2001) é o 

de Domenico de Piacenca, escrito entre 1435 e 1436, e intitulado De arte saltendi et 

choreas ducendi (A arte de dançar e dirigir coros). Nele o autor torna público a 

primeira classificação sistemática dos movimentos do corpo, doze ao todo, “sendo 

considerados nove naturais, evidenciando o que o corpo normalmente já executa, e 

três acidentais, que se referiam ao que era complementar e ornamental” 
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(CAMINADA, 2008, p. 2). Tomazzoni (2009) menciona em seu trabalho esse manual 

como sendo em formato de cartilha, que continha um “alfabeto” e uma gramática da 

dança. 

 Em 1455, Antonio Cornozano escreveu o Libro sullárte del dansare – Livro 

sobre a arte de dançar - que “fazia uma distinção entre dança popular e dança 

aristocrática, explicando que a última era construída a partir de variantes em torno 

de uma fábula ou enredo e denominando-a ballet” (CAMINADA, 2008, p. 3). 

 

 

Imagem 40 - Libro dell'arte del danzare. The book of the art of dancing – 1455, disponível em 
http://www.jgypk.hu/tamopa/Tananyag/Historikus_angol/hist03/1_sources.html, inclusive as músicas 
utilizadas no manual. acesso em 12/01/2015. 
 
 
 Somam a esses dois documentos uma diversidade de outros materiais que 

produziram muitas lições, mencionadas por Tomazzoni43 (2009, p. 84) que, além de 

prescreverem técnicas de gestos e movimentos de dança, tinham a preocupação 

                                            
43 Tomazzoni (2008) cita as obras L’art et Instrucoiona de bien dancer (Paris, 1496) de Michek 

Toulouze; Il Ballarino (Milão, 1577) de Fabrizio Caroso; Orchésografie (Paris, 1588) de Thoinet 
Arbeau; e Nuove Invenzione di balli (Milão, 1604), de Cesari Negri.  
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com o “bem dançar”, ou seja, prescreviam lições estéticas, éticas e morais para os 

corpos dançantes, como pode-se observar nas imagens a seguir: 

 

Imagem 41 - Figuras para dar a mão antes de dançar. A arte de Danças a’Franceza (CABEIRA, 1760) 
que é o primeiro tratado de Dança português. 
 

  
 

Imagem 42 - Figura para dar a mão direita e esquerda. A arte de Danças a’Franceza (CABEIRA, 
1760). 
 
 Como observado em Bourcier (2001), Couto (2013) e Caminada (1999), tanto 

a etiqueta como o cerimonial eram minuciosamente detalhados, quanto aos passos, 

aos gestos e aos movimentos de dança, que eram meticulosamente codificados, 
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numa variedade e complexidade de execução percebidas na escrita da dança, que 

se destinava à explicação minuciosa do movimento (COUTO, 2013). 

 

Imagem 43 - “Le Passepied” – Tratado de Dança de Feuillet (1709) 
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Imagem 44 - L’allemande. Tratado de Dança de Pecour (1703). 
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Imagem 45 - Capa do Tratado de dança Le Maître a Danser de Pierre Rameau (1725). 
 

 

Imagem 46 - Capa do Tratado Português A arte de Danças a’Franceza (CABEIRA, 1760). 
 

 Dos enunciados que emergem dos tratados francês e português verifica-se a 

função pedagógica que representam os códigos da civilidade cortesã no período e 
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são dirigidas a uma juventude educada que pretende ser reconhecida por conhecer 

e praticar “bons modos”. 

 
ARTE/DE/DANÇAR/ A’FRANCEZA/ Que ensina o modo de fazer 
todos os diffe-/rentes passos de minuete, com todas as suas regras, e 
a cada hum deles o/ modo de conduzir os braços: / OBRA MUITO 
CONVENIENTE/ Não só a mocidade, principalmente civil, que quer 
apren-/ der a bem dançar; mas ainda quem ensina as regras/ para 
bem andar, saudar, e fazer cortesias, que/ convém a qualquer classe 
de pessoas (CABEIRA, 1760 apud ARANHA, 2010, p. 42). 
 
 

 Em Couto (2013), encontra-se uma descrição do espanhol Líson Tolosana 

que mostra a necessidade da produção da etiqueta e do cerimonial como 

indispensáveis e inerentes à nobreza cortesã, coreografando numa mesma dança as 

condutas sociais, conectando a todos, mas estabelecendo uma diferença entre os 

estratos sociais. 

É possível estabelecer uma aproximação entre os manuais de 
etiqueta e os manuais de dança, ambos gêneros de escrita que 
codificam e regulam ações, gestos, condutas morais e corporais para 
a sistematização de um comportamento social elegante e cortês 
(COUTO, 2013, p. 08). 
 
 

 O que se apreende dos manuais de dança é uma pedagogia de condutas que 

tendem a produzir qualidades morais e físicas adequadas à condição de um sujeito 

“civilizado”, tais como serenidade ao lidar com os outros, a compostura em se portar 

e se vestir, a graciosidade dos gestos e movimentos, a flexibilidade, o equilíbrio e o 

vigor na dança. 

 
Gestual e movimentos do corpo tanto são virtudes em si, que se 
tornam aparentes e públicas no ambiente do baile, quanto são 
metáforas da conduta moral e política que o cortesão deve 
desempenhar na corte (COUTO, 2013, p. 11). 
 
 

 Com os balés de corte44 e a constituição da Academia Real de Dança, no ano 

de 1661 no reinado de Luís XIV, foi o ápice de institucionalização da dança como um 

eficiente jogo de saberes e poderes, ou como nos fala Ribeiro (1990, p. 83-84): “[...] 

na corte o rei se dá em espetáculo, mas em algum momento cada um é chamado a 

                                            
44 O Balé de Corte é datado pela historiografia do século XVI e reunia amadores e profissionais em 

um espetáculo que era apresentado como parte dos divertimentos da corte. Teve início com o Ballet 
comique de la reine, feito por ocasião do casamento do duque de Joyeuse com Mlle. de 
Vaudemond.  
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se mostrar; ser visto e ser controlado (daí a exigência de um bom desempenho nos 

gestos), mas também ser admirado”. 

 
A festa, na corte francesa do Rei-Sol, onde o balé atinge seu apogeu, 
tanto quanto a etiqueta, serve para classificar e ordenar as relações 
entre os nobres. Na festa, deparamos com a ostentação dessas 
“diferenças”. A dança [...] garante agora, harmonia e sentido à 
movimentação do cortesão e deve necessariamente espelhar sua 
posição no sistema de poder, ao mesmo tempo que se oferece, na 
forma de alegoria, como metáfora politicamente orientada.. 
(MONTEIRO, 1998, p. 11). 
 

O próprio Rei-Sol no Ballet de la nuit45 oferece em espetáculo a imagem de 

seu poder absoluto. 

 

Imagem 47 - Luís XVI como o Sol no Ballet de la nuit (1653) 
 
 
Na obra, ele encarnava o próprio Rei-Sol que vinha iluminar as trevas 
que ameaçam o mundo, subindo ao palco por um inédito sistema de 
elevação em meio a um requintado show pirotécnico (TOMAZZONI, 
2009, p. 84). 

                                            
45 Em Bourcier (2001) encontra-se a descrição do Ballet de la nuit: “Texto: Benserade; música: Cam-

befort e Jean-Baptiste Boesset; Coreografia: Chanzy, Mazuel, Mollier e Vertpré; cenários: Torelli. 
coreografia realizada por quarenta e cinco entrées.  
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 Nos enunciados que emergem do documento oficial que institucionaliza a 

Academia Real de Dança, pode-se perceber a relação da dança com o poder, na 

medida em que torna normatizadas as regras de civilidade para o “bem dançar”, 

numa função de reafirmação da estrutura e das condutas sociais e corporais. Isso 

pode ser visto no documento traduzido por Teixeira (2012), intitulado “Cartas 

patentes do rei para o estabelecimento da Academia Real de Dança de Paris”, 

datada do ano de 1662. 

 
Luís, pela graça de Deus, rei da França e de Navarra, a todos os 
presentes e aos que virão, nossa saudação. Apesar de a Dança ter 
sido sempre reconhecida como uma das artes mais honestas e 
necessárias para a formação do corpo e lhe dar as primeiras e mais 
naturais disposições para todo o tipo de exercícios, entre outros, 
aqueles das armas, e sendo em consequência, uma das mais 
vantajosas e úteis aos nossos Nobres, bem como aos demais que tem 
a honra de se aproximar de nossa pessoa, não apenas em tempo de 
guerra, mas também em tempo de paz, no entretenimento e nossos 
Balés. Entretanto, durante as desordens e a confusão das últimas 
guerras, foi introduzida nesta Arte, como em todas as outras, uma 
grande quantidade de abusos capazes de conduzi-la à ruína 
irreparável. Várias pessoas, por mais ignorantes e inábeis que tenham 
se mostrado na Arte da Dança, se intrometeram para apresentá-la em 
público, assim, é de se surpreender que a pequena quantidade 
daqueles capazes de ensinar essas artes, por meio do estudo e da 
prática, tenha resistido tanto tempo aos principais defeitos com que a 
quantidade de ignorantes se esforçavam para desfigurar e corrompe-
la entre a maioria dos Gentis-homens. Isso Faz com que, em nossa 
Corte e séquito, vejamos poucas pessoas capazes de ingressar em 
nossos Balés e outros divertimentos de Dança, qualquer que seja 
nossa intenção para tanto (TEIXEIRA, 2012, p. 39). 
 
 

 O que fica claro neste documento é o interesse na codificação e na 

normatização dos corpos dentro dos padrões controlados pela estrutura criada pela 

escola, que tinha o professor de dança como elemento importante neste cenário.  

 Assim, os professores e seus manuais começam a produzir discursividades a 

partir de uma diversidade de lições de dança, que foram sendo atualizadas ao longo 

do tempo, fornecendo regras de condutas para os corpos. 

 Como veremos a seguir, a contemporaneidade se encarrega de atualizar tais 

lições midiaticamente se usando de todo o aparato tecnológico que se inicia com o 

advento da fotografia, ganhando popularidade com a televisão, os DVD’s, a Internet 

e os telefones celulares, colocando em Cena novas estratégias de governamento 
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dos corpos e das condutas que vão ser inseridas em novas conexões de 

saber/poder e que constituem novas “lições” para os corpos.  
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PARTE III: ANÁLISE DO DISCURSO DAS DANÇAS MIDIATIZADAS E A 

OPERAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SUBJETIVAÇÃO DOS CORPOS INFANTIS  

 

Diz-se que corpos carregam marcas. Poderíamos então 
perguntar: onde eles se inscrevem? Na pele, nos pelos, 
nas formas, nos traços, nos gestos? O que elas “dizem” 
dos corpos? Que significam? São tangíveis, palpáveis, 

físicas? Exibem-se facilmente, à espera de serem 
reconhecidas? Ou se insinuam, sugerindo, qualificando, 

nomeando? Há corpos “não-marcados”. Elas, as marcas, 
existem de fato? Ou são uma invenção do olhar do 

outro? 
(LOURO, 2008 a, p. 75). 

 
 

É neste quadro analítico das lições que iremos nos debruçar na terceira parte 

deste trabalho a qual denominamos Análise do discurso das danças midiatizadas e a 

operação de estratégias de subjetivação do governamento dos corpos infantis. Dada 

a incompletude deste arquivo, esta pesquisa não pretendeu abarcar todas as 

regiões discursivas em que as dançam midiatizadas podem ser visualizadas. O que 

se apresenta aqui é um “recorte dentro de uma população discursiva” (CARVALHO, 

2003, p. 199), pois pensamos que o fundamental na escolha para montar uma 

estratégia de abordagem analítica dos materiais midiatizados foi a coerência interna, 

de maneira que a própria temática em questão esteja articulada com a criação de 

categorias de análise.  

 

SEXTA CENA: As lições de dança midiatizadas e o governamento dos corpos 

infantis 

 

 Ao trabalhar com esse diversificado arquivo de danças produzidas e/ou 

veiculadas midiaticamente, foram observadas as regularidades e dispersões de 

enunciados produzindo, assim, uma série de estratégias de governamento dos 

corpos infantis operadas a partir de lições, entendidas nesta pesquisa a partir do 

debate produzido por Carvalho (2011, p. 02) como “ferramenta pedagógica soberana 

no ato de subjetivação”. 

 
A lição é usualmente compreendida como aquilo que o professor 
marca para estudar: recordar a lição, ou ensinamento, norma de 
proceder: as lições da experiência; ou ainda da advertência, da 
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reprimenda, do dar a lição, do receber uma boa lição (CARVALHO, 
2011, p. 12). 
 
 

 Num viés foucaultiano, Carvalho toma a lição como ritual, entendido como um 

discurso verdadeiro, operando no que se diz e no interdito, ou, nas palavras de 

Foucault (1998, p. 37), 

 
[...] o ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que 
falam (e que, no jogo do diálogo, na interrogação, na recitação, 
devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de 
enunciados); define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias 
e todo o conjunto de sinais que devem acompanhar o discurso; o 
ritual fixa, por fim, a eficácia, suposta ou imposta, das palavras, o seu 
efeito sobre aqueles a que elas se dirigem, os limites do seu valor 
constrangedor. Os discursos religiosos, jurídicos, terapêuticos , e em 
parte também os políticos, não são dissociáveis desse exercício de 
um ritual que determina os sujeitos falantes, ao mesmo tempo, 
propriedades singulares e papéis convenientes. 
 
 

As lições produzidas pelas danças midiatizadas são vistas nesta pesquisa 

como um ritual nos processos de subjetivação e governamento dos corpos infantis, 

devendo ser entendidas como Larrosa (2010) como um jogo de ensinar e aprender 

ou como uma chamada à leitura onde os alunos são convocados a um texto, 

chamados a um texto (LARROSA, 2010).  

Foi na produção destas lições que percebemos no dispositivo pedagógico da 

mídia as estratégias de poderes e saberes que produzem subjetividades 

multidimensionais que são insistentes em afirmar que: 

• Vem Dançar com a gente!: ou das lições de como todos os corpos 

devem entrar na dança; 

• Com quantos passos de dança se produz um corpo de menino e/ou um 

corpo de menina?: ou das lições generificadas de dança para o corpo 

infantil; 

• Corpo-higiene...corpo-sono...corpo-atividades orientadas: ou das lições 

de dança para a produção biopolítica de um corpo saudável; 

• Corpo-espetáculo: ou das lições de dança para o fazer-ver. 
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6.1 Vem Dançar com a gente!: ou das lições de como todos os corpos devem 

entrar na dança 

 
Vem, vem, vem dançar com a gente, vem, vem, vem 

dançar com a gente. Aqui na nossa terra todo o mundo 
é diferente. [bis]. Vem, vem, vem dançar conosco, aqui 
na nossa terra todo o mundo bate um osso. [bis]. Vem, 

vem, vem dançar comigo. Aqui na nossa casa todo o 
mudo é seu amigo. [...]  

Trecho da música clip Vem dançar com a gente do 
DVD Vem dançar com a gente do Grupo Palavra 

Cantada. 
 

 Neste tópico analítico, o argumento que aqui foi produzido tratou de descrever 

as discursividades que participaram da emergência dos enunciados que ensinam 

que “todo mundo deve entrar na dança”, entendendo que as danças midiatizadas, 

numa eficaz estratégia de integração e democratização, convocam uma diversidade 

de sujeitos infantis, de diferentes tipos físicos, segmentos étnicos, idades e camadas 

sociais, enquadrando seus corpos, transformando suas “experiências de si” e as 

formas de se constituírem como sujeitos. 

 Assim, o que buscamos nesta seção foram as regularidades e as dispersões 

de enunciados sobre os corpos infantis produzidos pelas danças midiatizadas 

conduzindo-os e orientando-os produtivamente sob a égide do prazer e da diversão. 

O que pretendemos apresentar não são somente as estratégias de governamento 

dos corpos dos sujeitos infantis que emergem dessas danças, num eficiente 

exercício de biopoder, mas também pode ser o ponto de partida para estratégias 

inesperadas e até contraditórias ao intuído desse poder. 

 Compactuando com Deleuze (1992) quando reflete que a eficácia da 

sociedade de controle está na lógica do biopoder, que não age sobre um tipo de 

sujeito, mas sobre todos e que esse investimento é produzido no/sobre o corpo, 

tomamos as danças midiatizadas como uma força pedagógica que convoca todos os 

corpos para dança e que promove outras lições, como veremos nas análises 

seguintes. 

 Um dia de televisão. Vinte e cinco de janeiro do ano de 2015. Se tomarmos a 

grade de programação deste domingo na TV Globo de Televisão, podemos perceber 

uma diversidade de danças produzidas e/ou veiculadas por esta emissora ao longo 

do dia, que se iniciou com o Programa Esquenta!, comandado por Regina Casé, 

passando pelo programa Sai do Chão, apresentado pelo cantor baiano Marcio Victor 
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que recebeu como convidados os cantores Ivete Sangalo, Valesca Poposuda e 

Caetano Veloso e Anitta que, no ritmo contagiante da música Show das Poderosas, 

“desceu até o chão” com suas bailarinas. 

 A programação dançante continuou com o programa Domingão do Faustão, 

conduzido pelo apresentador Fausto Silva que com a sua equipe de bailarinas se 

desdobra para atender campanhas publicitárias e quadros musicais, passando pelo 

Fantástico que iniciou a sua edição com a apresentação da nova vinheta do 

Carnaval com a “Morena Globeleza” dançando ao som da música tema. Para 

finalizar o dia, o Big Brother Brasil, que está na sua décima quinta edição, foi 

incansável na apresentação das danças da festa do dia anterior.  

 E, uma programação se finaliza e inicia-se outra. Seja na televisão, nos filmes 

infantis, nos comerciais e novelas é possível perceber a efemeridade temporal e a 

velocidade de atualização destas danças que vai se definindo como uma nova forma 

de governamentalidade sobre o corpo infantil, que ao destacar pessoas de todas as 

idades, tipos físicos, segmentos etnicorraciais dançando diferentes estilos que vão 

do Balé Clássico, passando pelo Funk, Frevo, Dança de Rua, Samba, Kuduro 

angolano, Danças budistas, Forró, Dança do ventre, coloca uma gama de 

alternativas que dê conta de uma população com tantas singularidades. 

 
A mídia é pródiga na variedade de danças que passam a fazer parte 
de seu território e de suas manobras, e, desta forma, passam a 
circular e conquistar o planeta. Sejam essas danças de diferentes 
países e localidades, sejam danças de diferentes procedências e 
influências étnicas e mesmo de diferentes segmentos e grupos de 
uma mesma sociedade. Se o planeta produz e consome dança, isto 
vem se esboçando tanto nas Américas, quanto na Europa, na Ásia 
ou na África, com maior ou menor abrangência, reproduzindo 
modelos ou criando suas próprias maneiras de dançar e fazer circular 
essa dança. É um baile que se dissemina e se pulveriza globalmente 
(TOMAZZONI, 2009, p. 157). 
 
 

 Com algumas alterações na grade de programação das emissoras, em 

diferentes dias na semana, em diferentes horários percebe-se nesses enunciados 

um nítido investimento organizado na direção de conduzir os sujeitos para uma 

diversidade de danças às quais devemos nos dedicar, mas também a danças que 

devemos ser capazes de apreciar.  

 Compactuamos como Tomazzoni (2009) sobre as operações midiáticas com 

forte teor pedagógico, que afirma que existe uma dança para cada um, com ênfase 
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de que todos podem encontrar uma forma de dançar. Para isso um rico repertório de 

danças é veiculado.  

 

Cena de Dança 1 - Evoluções de dança ganhando destaque na transmissão do Carnaval do Rio de 
Janeiro. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2014/noticia/2013/10/veja-ordem-
dos-desfiles-das-escolas-de-samba-no-carnaval-2014-no-rio.html . Acesso em 15/03/2014. 
 

 



162 

 

Cena de Dança 2 - Programa Esquenta! Da Angola para a Rússia, o Esquenta! deste domingo, reúne 
atrações de diversos países, do renomado balé russo Bolshoi aos grandes sucesso do Kuduro 
angolano. Como foco na sustentabilidade, Regina Casé mostra várias maneiras de ajudar a salvar o 
planeta, seja buscando melhorar o mundo em que vivemos, seja dançando e gerando energia para 
todos”. Retirado http://gshow.globo.com/programas/esquenta/. Acesso em 10/04/2014. 
 
 
 

 
 

Cena de Dança 3 - Programa Esquenta! “Para divulgar” Joia Rara, a próxima novela das seis, a atriz 
Mel Maia participou do Programa Esquenta! apresentado por Regina Casé. Ela foi à gravação com 
roupas típicas do Nepal, onde se passa parte da história da Novela e dançou junto com Regina, o hit 
“Show das Poderosas” da Cantora Anitta (Retirado do site http://otvfoco.com.br/audiencia/esquenta-
mel-maia-danca-show-das-poderosas-com-regina-case/, acesso em 10/04/2014) 
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Cena de Dança 4 - Programa Esquenta! Duas crianças budistas que dançaram a Dança dos Heróis 
Gings, onde as crianças na dança representam Budas – seres iluminados. 
http://globotv.globo.com/rede-globo/esquenta/v/criancas-ensinam-danca-dos-herois-gings/2825754/, 
acesso em 10/04/2014. 
 

 

Cena de Dança 5 - Programa Esquenta! A atriz Paloma Bernardi dança Frevo no Programa Esquenta! 
com as crianças campeãs da Dança em concurso no Estado de Pernambuco (Retirado do 
http://globotv.globo.com/rede-globo/esquenta/v/paloma-bernadi-danca-frevo-com-as-criancas-
campeas-da-danca-em-pernambuco/2529425/, acesso em 12/04/2014). 
 

 Compreendendo tais produções como uma pedagogia cultural onde esses 

diferentes arranjos discursivos operam na construção cultural dos corpos infantis, foi 

possível analisar que nas Cenas de dança acima mencionadas, ao lado de outras 
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práticas discursivas dos usos do corpo, são operados discursos onde “todos podem 

dançar junto e misturado” e de “todo o mundo pode entrar na dança”.  

 Essas considerações são importantes para pensamos na extraordinária 

penetração das danças midiatizadas como um elo de ligação entre as crianças do 

mundo inteiro, que falam línguas diferentes, frequentam escolas também diferentes, 

mas que participam, a partir das visualidades produzidas por essas danças, de um 

lócus onde seus corpos estão sendo representados, seja pelo gênero, sexualidade, 

condição social, etnia e raça. Percebemos como Tomazzoni (2009) uma nova forma 

de governamento das condutas dos sujeitos infantis, no sentido de encaminhá-los ao 

“baile contemporâneo”. 

 

 
Cena de Dança 6 - Programa Esquenta! “Neste Domingo, Regina Casé apresenta o Programa 
“Esquentão!”, edição especial de São João do Esquenta!. O programa é dedicado à cultura 
nordestina, com comidas, músicas, danças e temas típicos da Região Nordeste (Retirado do site 
http://hipersessao.blogspot.com.br/2011/06/esquenta-de-sao-joao.html, acesso em 12/04/2014). 
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Cena de Dança 7 - Programa Esquenta! “Rapazes da Família Esquenta! se acabam na dança do 
ventre” (Retirado do site http://globotv.globo.com/rede-globo/esquenta/v/rapazes-da-familia-esquenta-
se-acabam-na-danca-do-ventre/3753285/, acesso em 12/04/2014). 
 

 Coadunamos com o autor quando reflete sobre a eficácia do governamento 

pela circulação de uma variedade de estilos de dança permitindo identificarmos na 

heterogeneidade e a polimorfia das danças midiatizadas condições de 

governamento do corpo infantil na contemporaneidade.  

 A partir de Foucault é possível um olhar para essas danças como um 

instrumento e efeito de poder sobre os corpos, desenhando um investimento 

midiatizado para a infância, criando um intenso “repertório coreográfico capaz de 

permitir a escolha da danças por quem quer que seja” (TOMAZZONI, 2009, p. 168), 

admitindo assim diferentes estratégias de governamento das condutas dos corpos 

infantis, num eficiente exercício de biopoder “onde todo o corpo social é abraçado 

pela máquina do poder e desenvolvido em suas virtualidades” (HARDT; NEGRI, 

2006, p. 43). 

 Os estudos de Tomazzoni (2009) trazem à tona esse variado repertório de 

danças produzidas/veiculadas pela mídia. Ao pesquisar a palavra dança no canal 

Youtube, o autor encontrou uma diversidade de vídeos de danças tais como a 

“quizomba, dança do robô, zouk, dança do ventre, dança cigana, forró, dança da 

mãozinha, danças alemãs, danças polonesas, dança do côco, danças indígenas” 

(TOMAZZONI, 2009, p. 163). Ao replicar esta pesquisa no final do mês de março do 

ano de 2015, encontramos aproximadamente 7.360.000 resultados no mesmo canal.  
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Imagem 48 - Pesquisa de vídeos de danças no Youtube. Variedade de danças encontradas em 
pesquisa realizada no canal Youtube com a palavra dança. Disponível em 
https://www.youtube.com/results?search_query=dan%C3%A7a. Acesso em 30/03/15. 
 
 
 O que fica evidenciado no vasto repertório de danças produzidas/veiculadas 

pela mídia é que nestas “salas de aula de dança” o que se ensina e o que se 

aprende sobre (e para) o corpo infantil pode ser visualizado como um híbrido cultural 

(CANCLINI, 2008), ou seja, tais danças, que se ocupam dos usos populares, como 

as danças de repertório popular, o frevo, o forró, por exemplo, quanto do culto, a 

exemplo da dança clássica, em seus entrelaçamentos, produzem “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 

2008, p. 19). 

 Neste sentido, os corpos dos sujeitos infantis na contemporaneidade 

transitam num discurso híbrido que é produzido a partir de uma pulverização de 

danças e da assimilação de uma “cultura coreográfica” bastante fluida, que “borra” 

inclusive as fronteiras entre o local e o global, entre a dança dita “erudita” e 

“popular”. 

 Importante perceber que essa variedade de danças ofertadas pelos canais 

midiáticos não é sinal de igualdade de visibilidades: há um nítido diferencial de 
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investimentos que parecem estar associadas a condutas que interessam esse 

discurso institucional. 

 Neste aspecto, torna-se necessária a reflexão já instaurada em estudos 

anteriores (SOUZA, 2010, 2013) que chama a atenção que as possibilidades de 

produção/veiculação de diferentes danças pelos artefatos midiáticos não garantem 

igualdade de oportunidades, ou seja, essa aparente penetração de danças, antes 

invisíveis às lentes dos canais midiáticos, não está garantindo o reconhecimento 

destes corpos numa relação crítica e solidária podendo, sim, “justificar a 

fragmentação ou a criação de guetos culturais, que reproduzem desigualdades e 

descriminações sociais (FLEURI, 2003, p. 48). 

 Dada a emergência de enunciados sobre essa diversidade de danças é 

possível perceber outra discursividade que surge: a diversidade de corpos. Nas 

danças midiatizadas todos os corpos são convocados a “entrar na dança”, sejam os 

corpos que “levam jeito” – e os que não levam, sejam os corpos dos gordinhos – e 

das “saradas”, homens, mulheres, meninos e meninas, brancos e negros – ainda 

que haja predominância dos primeiros. 

 Esse tom “democrático” produzido para que um maior número de sujeitos 

possa aderir à dança pode ser visualizado em uma diversidade de Cenas de Dança, 

onde o tradicional corpo “apto” para a dança ganha outros contornos para garantir a 

adesão de qualquer singularidade de corpos (TOMAZZONI, 2009). 
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Cena de Dança 8 - Programa Encontro com Fátima Bernardes. Cadeirante mostra uma coreografia 
no Programa Encontro com Fátima Bernardes do dia 26/02/2014. Disponível em 
http://globotv.globo.com/rede-globo/encontro-com-fatima-bernardes/v/viviane-e-cadeirante-e-
comecou-a-dancar-ao-19-anos/3174789/. Acesso em 02/03/2015.  
 
 

 
Cena de Dança 9 - programa Encontro com Fátima Bernardes. Chamada do Programa Encontro com 
Fátima Bernardes que foi ao ar em 20/03/2015: “Aline é a primeira bailarina brasileira com Síndrome 
de Down a usar a sapatilha de ponta”. Disponível em http://globotv.globo.com/rede-globo/encontro-
com-fatima-bernardes/v/aline-e-a-primeira-bailarina-brasileira-com-sindrome-de-down-a-usar-
sapatilha-de-ponta/4049283/. Acesso em 21/03/2015. 
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Cena de Dança 10 - Programa Como será?. Reportagem exibida no dia 10/01/2015 no Programa 
Como Será? da TV Globo, mostrando a primeira Companhia de Dança formada por pessoas cegas. 
Disponível em http://globotv.globo.com/rede-globo/como-sera/v/associacao-fernanda-bianchini-
ensina-cegos-a-dancar-ballet/3883394/ . Acesso em 05/04/15. 
 
 

 
Cena de Dança 11 - Abertura do Programa Esquenta! 
 



170 

 Com outro formato dos programas de auditório, filmes e séries infantis 

operam discursivamente nesta lição, a exemplo da Cena de Dança retirada da série 

infantil Peppa Pig46, onde no episódio de número trinta e um da série, Peppa é 

levada por sua mãe, Mamãe Pig, para uma aula de dança, onde todos os seus 

colegas – Danny, um cão de raça desconhecida, Candy, uma gata, Rebecca, uma 

coelha que gosta de cenouras, Pedro Poney, que usa óculos e é meio atrapalhado - 

são conduzidos por Madame Gazela a dançar “cada um de sei jeito particular”. O 

episódio é finalizado com a frase: “Peppa adora dançar, todos adoram dançar!”.  

 

 

 
                                            
46  Peppa Pig é uma série britânica com 209 episódios de desenhos animados para crianças, 

produzida por Astley Baker Davies. Os desenhos contam a história de Peppa, uma porquinha cor-
de-rosa que vive com seu irmão George e seus pais em uma cidade fictícia. A série estreou em 
maio de 2004 e fez um imenso sucesso, sendo distribuída pela E1 Kids para diversos países e 
dublada em vários idiomas. No Brasil, é exibida desde 2011 no canal a cabo Discovery Kids – sendo 
uma das principais atrações do canal.  
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Cena de Dança 12 - Episódio n. 31 da Série Peppa Pig. 
 

 Tais enunciados emergem também do Filme Madagascar (2005) que conta a 

história de um grupo de animais que vivem no zoológico do Central Park, e que 

inesperadamente chegam à ilha de Madagascar, onde os animais vão precisar se 

adaptar ao ambiente selvagem, diferente da vida que levavam anteriormente. Na 

cena final do filme, o leão Alex, a zebra Marty, a girafa Melman e a hipopótamo 

Glória são convocados a dançar com os demais animais que figuram no filme ao 

som frenético da música “Eu me remexo muito”.  
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Cena de Dança 13 - Cena do filme Madagascar onde todos são convidados a dançar ao som da 
música “eu me remexo muito”. 
 
 Tal contexto implica num discurso de democratização e integração de todos 

os corpos, mas também numa eficaz operação de estratégia biopolítica, ou seja, na 

ampliação dos tipos físicos que são estimulados a dançar, uma estratégia mais sutil, 

atraente e divertida, está sendo produzida para conduzir e orientar os corpos. 

 Coadunando com os argumentos de Tomazzoni (2009), percebe-se que tais 

estratégias não somente do sujeito individual, mas também da população, 

encontram nas danças produzidas/veiculadas midiaticamente formas para transitar 

na multiplicidade, garantindo a participação de todos, ganhando uma força 

pedagógica que insinua que todos os corpos podem “entrar na dança”. 

 

 

6.2 Com quantos passos de dança se produz um corpo de menino e/ou um 

corpo de menina?: ou das lições generificadas de dança para o corpo infantil 

 

Todas as menininhas sonham se tornar uma princesa 
bailarina como eu. Isso pode se tornar verdade se você 

seguir o seu coração e seus sonhos. E saber que se 
isso é o que você quer fazer de verdade faça seu 

sonho se tornar realidade [...] (Trecho de um diálogo de 
Dançando pelos ares – Filme Barbie em As 12 

Princesas Bailarinas) 
 

[...] Uma princesa nunca esquece de sorrir 
Pés delicados ao dançar 
O protocolo a respeitar! 

Goste ou não a solução é dizer sim 
Caminhando com cuidado 
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Um sorriso delicado 
O que sente nunca demonstrar 

Voar... 
(Trecho da letra da música do Musical Barbie – A 

princesa e a plebeia) 
 

 
 O que podem oferecer ao corpo as danças midiatizadas? Neles, que modos 

de ser e de comportar-se podem ser coreografados? Que marcas de gênero e 

sexualidade essas danças instauram? Que tipo de corpos masculinos e femininos 

são produzidos? De que maneira são produzidos? Por quais estratégias? É a 

discussão dessas questões que apresento essa seção. 

 Neste tópico de análise, o argumento que aqui é produzido é o que as 

dançam midiatizadas produzem linhas de força para a atualização47 das questões de 

gênero e sexualidade. Queremos dizer com isso que, nas análises empreendidas, 

emergem continuidades e descontinuidades discursivas que tomam as assimetrias 

entre o masculino e o feminino como princípio de inteligibilidades, produzindo 

“lições" para/nos corpos infantis que marcam as maneiras de ser menino e/ou de ser 

menina, educando-os como sujeitos de gênero (MEYER, 2013) e que promovem 

tensões ligadas à sexualidade, dizendo respeito à maneira na qual usamos os 

nossos corpos na expressão de desejos e prazeres (LOURO, 2007b). 

 São essas produções coreografadas que, de forma sutil, capturam os corpos 

e o produzem pelo que lá se diz, tornando-se uma tecnologia com vistas não 

somente a sistematizar o que constitui o masculino e o feminino, mas que também 

“borram” as fronteiras entre o que seria próprio de um corpo de menina e/ou de 

menino. 

 Tal como a dança, as questões de gênero e sexualidade ganham centralidade 

nesta seção, sendo mediadas na cultura e na linguagem (LOURO, 2007b) podendo 

observar nas danças midiatizadas a emergência de uma diversidade de enunciados, 

nos quais as desigualdades de gênero e sexualidade são constituídas a partir das 

configurações de diferentes maneiras de usar o corpo por meninos e meninas. 

 A emergência dos enunciados sobre os corpos generificados requisitou-nos a 

aproximação com o debate dos estudos feministas que entendem que as 

movimentações acerca da noção de gênero comportam múltiplas definições e 

                                            
47 Entendendo aqui a atualização como necessidade que tem um dispositivo de refazer seus efeitos 

continuamente. 
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controvérsias (MEYER, 2013), mas um ponto de convergência no debate é a 

tentativa de desnaturalizar a lógica das diferenças entre o “masculino” e o “feminino” 

que estão presas a um sexo anatômico, passando a entender que “a nomeação do 

gênero não é simplesmente, a descrição de um corpo, mas aquilo que efetivamente 

faz existir esse corpo” (LOURO, 2007b, p. 209), compreendendo a noção de gênero 

como uma construção sociocultural e linguística, dando primazia às relações de 

poder (SCOTT, 1995) ou como nos fala Schwengber (2013, p. 9),  

Gênero é uma categoria conceitual que traz à tona a compreensão 
de que ninguém nasce mulher/homem, menino/menina, e de que 
essas condições são produzidas pela história e pela cultura. 
Compreender as questões da vida social sob a ótica dos efeitos 
discursivos abre possibilidade para entendermos as identidades de 
gênero como mutáveis e variáveis, criadas e sustentadas nas 
dinâmicas discursivas, numa lógica que engendra corporalidade e 
linguagens. 
 
 

 Se a noção de gênero destaca múltiplas formas de masculinidades e 

feminilidades, evidenciamos que também há uma conexão com diferentes formas 

nas quais os sujeitos exercitam seus desejos, afetos e prazeres, sendo gênero e 

sexualidade interdependentes, pois as várias formas de exercê-los afetam umas às 

outras (LOURO, 2007a) nas relações de poder. 

 Tal como apreendido em Louro (2008b, p. 18), “a construção dos gêneros e 

das sexualidades dá-se através de inúmeras aprendizagens e práticas”, a partir de 

diferentes e sutis estratégias discursivas, passamos a observar as danças 

midiatizadas como uma rede discursiva de atualização, prescrevendo marcas de 

gênero e sexualidade que valem para definir (1) o que é um corpo de menina e/ou o 

que é um corpo de menino, (2) o que é próprio a um menino e/ou a uma menina, (3) 

o que pode ou não ser dançado por meninos e/ou meninas. 

 No bojo do debate, nos aproximamos da formulação da teoria da 

performatividade de gênero produzida por Butler (1997, 2003) que pode ser 

entendida como uma “prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz 

efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 2001, p. 154). Tal noção pode ser vista como uma 

ampliação do entendimento sobre a constituição dos sujeitos infantis como “sujeitos 

de gêneros”, discursivamente produzidos também por meio de alguns artefatos 

culturais como a mídia, os brinquedos, a literatura, o cinema, a dança nos quais os 

“indivíduos são transformados em – e aprendem a reconhecer-se como – homens e 
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mulheres” (MEYER, 2013, p. 17) implicando um reconhecimento da diversidade de 

efeitos discursivos que nos mobilizam como masculinos e/ou femininos. 

 É premissa destacar a fluidez e a dinamicidade na constituição de 

subjetividades no viés da performatividade de gênero, não consistindo em um ato 

singular, mas sim em processos inacabados, tal como ressalta Louro (2008b, p. 18), 

incluindo-se aqui as diferentes estratégias discursivas. Tais investimentos que 

educam os sujeitos infantis – meninos e meninas - ao naturalizar posições de 

sujeitos em relação a gênero e sexualidade “através de múltiplas estratégias, quase 

sempre baseadas no (auto) governo, no (auto) controle e na (auto) regulação” 

(SABAT, 2001, p. 98). 

 Outro ponto que é conveniente destacar sobre a noção de performatividade é 

a sua relação com a norma, uma vez que a performatividade “é sempre uma 

reiteração de uma norma ou conjunto de normas” (BUTLER, 2001, p. 167), onde os 

corpos são dos alvos mais visíveis. Com Foucault (2008) aprendemos que a norma 

é uma invenção ligada a mecanismos de poder e relaciona-se com o disciplinamento 

de um sujeito e a regulamentação de uma população. Uma norma fala sobre um 

elemento que circula entre “a ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos 

aleatórios de uma multiplicidade biológica” (FOUCAULT, 2002, p. 302). Ao falarmos 

de gênero, a norma expressa, segundo Louro (2008b, p. 22), “por meio de 

recomendações repetidas e observadas cotidianamente, que servem de referencia a 

todos”. 

 Assim, o que define um corpo de menina e/ou um corpo de menino são os 

discursos que concorrem para a sua produção, conforme observa Butler (2002, p. 

163). Tomando as danças midiatizadas como umas das formas produtoras de 

discursos sobre/para o corpo infantil, tais materialidades discursivas devem ser 

pensadas como um efeito de mecanismos de poder podendo entender o corpo como 

uma construção “sobre a qual são conferidas diferentes marcas” (GOELLNER, 2013, 

p. 28). E são essas marcas, produzidas pelas danças midiatizadas, que fazem um 

corpo menina e/ou um corpo menino que procuramos analisar a seguir. 
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6.2.1 Danças dos “príncipes e princesas” e o discurso sobre o corpo heteronormativo 

 

 Uma turma de crianças na Festividade de Formatura do ABC em diferentes 

escolas espalhadas no país dançando 48 . No site “Portal do Professor”, portal 

mantido pelo Governo Federal, professores propõem 28 sequências didáticas com o 

tema do filme A Bela e a Fera, onde em algumas as crianças são chamadas à 

dança. Em outros sites vídeos caseiros de crianças dançando valsa são filmadas por 

familiares e postadas na Internet. Nenhuma surpresa diante desses episódios 

capturados em diferentes espaços midiáticos, se não houvesse uma dança em 

comum: uma valsa, que é mediada pela música tema do Filme “A Bela e a Fera” 

produzido pela Disney Company, no ano de 1991. Das muitas ofertas que as danças 

midiatizadas proporcionam, fica evidente a emergência de uma diversidade de 

enunciados que reproduzem conceitos normativos sobre o masculino e o feminino, 

ou seja, a constituição pedagógica de “masculinidades” e “feminilidades”, de forma a 

criar tipos de corpos específicos e diferenciados para meninos e meninas.  

 Esta seção partiu do argumento de que as danças midiatizadas consistem em 

uma pedagogia cultural que articula a produção de corpos infantis generificados. 

Quisemos dizer com isso que em algumas das danças midiatizadas analisadas 

exercem uma biopolítica produtora de uma “tecnologia corporeísta de gênero que 

distribui diferencialmente entre o masculino e o feminino atributos e capacidades 

corporais” (CUNHA, 2011). Para dar visibilidade a este argumento, recorremos às 

análises produzidas nas danças de pares dos Filmes da Disney, a exemplo do Filme 

a Bela e a Fera (2001). 

 A Bela e a Fera é um clássico de animação da Walt Disney Pictures, 

considerado um dos mais prestigiados do estúdio. Lançado originalmente em 13 de 

novembro de 1991, é lembrado por ter sido o primeiro filme de animação a ser 

indicado ao Oscar de melhor filme e por ter sido o primeiro a quebrar a barreira do 

$100 milhões de dólares no seu lançamento. A história do filme passa-se numa 

pequena aldeia da França onde vive Bela, uma jovem que é considerada “estranha” 

                                            
48 Pesquisa realizada no site Youtube onde foram encontradas aproximadamente 18.700 ocorrências 

com o Tema da Dança “A Bela e a Fera”. Disponível em:  
https://www.youtube.com/results?search_query=dan%C3%A7a+bela+e+a+fera+crian%C3%A7as, 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscaGeral.html?q=A%20bela%20e%20a%20fera, 
https://www.youtube.com/watch?v=vnFptTBpdF8. Acesso em 12/11/14. 
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pelos moradores da localidade, e seu pai Maurice, que é um inventor que é visto 

como um “louco”. Ela é cortejada por Gaston, que quer casar-se com ela. 

 A trama inicia-se quando o seu pai torna-se prisioneiro da Fera, o senhor do 

castelo, que na verdade é um príncipe que foi amaldiçoado por uma feiticeira. 

Quando Bela sente que algo aconteceu ao seu pai vai à sua procura, chegando ao 

castelo e fazendo um acordo com a Fera: se seu pai fosse libertado ela ficaria no 

castelo para sempre. A Fera concorda e todos os “moradores” que vivem no castelo 

e que também foram transformados em objetos falantes sentem que essa pode ser a 

chance do feitiço ser quebrado. A Bela apaixona-se pela Fera e o enredo é 

finalizado com uma cena de amor, na qual o casal dança ao som da música tema do 

Filme. 
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Cena de Dança 14 - Cena de Dança do Filme “A Bela e a Fera” (1991). 
 
 A Cena de Dança analisada, retirada do Filme da Walt Disney Pictures49 o 

ápice do envolvimento entre a personagem Belle e a Fera, é uma dança, uma valsa, 

e o jogo de câmeras e movimentação do quadro dá a sensação de leveza ao salão 

de baile. É importante mencionar os significados da produção composicional dados 

à cena, enquadramentos, angulações (AUMONT, 1993) que trazem uma simulação 

de leveza e inocência, mas iremos nos debruçar nas análises a partir da exploração 

dos gestos, posturas corporais e movimentos em termos de sua significação social e 

cultural.  

 

 

 

                                            
49 No artigo “Memória e Pedagogia no Maravilhoso Mundo da Disney”, Giroux (2011) citando Weiner 

(1993, p. 743) descreve o alcance e o poder desta empresa: “A empresa Walt Disney não faz 
apenas filmes e administra Disneylandias no mundo. Ela é proprietária do Canal Disney e de uma 
estação de TV, grava discos e publica livros, compra livros para transformá-los em filmes que são 
exibidos nos seus canais a cabo e vende e produz músicas e textos para editoras.  
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Nestes termos, é premissa analisar que, na aparente inocência e prazer 

sinalizadas pelas construções coreográficas midiatizadas, trafega um “dispositivo 

para ensinar as pessoas a se localizaram em narrativas históricas, representações e 

práticas culturais particulares” (GIROUX, 2001, p. 134). 

Por exemplo, a postura corporal de reverência da personagem feminina em 

relação ao homem, num plano espacial mais baixo do dele, e o olhar dela sempre 

para baixo olhando para o chão, longe de ser um gesto inocente e natural de uma 

dança, remete-se a uma postura de submissão e recato por parte de uma 

construção discursiva heteronormativa que toma o corpo feminino como frágil, 

subserviente e delicado.  

 

 Outro enunciado que 

emerge nas danças de salão 

de todas as Cenas de Dança 

analisadas é o posicionamento 

das mãos dos parceiros no 

corpo da mulher. Como no 

filme a Bela e a Fera, a Fera 

está sempre “conduzindo” a 

sua parceira de dança a partir do posicionamento de suas mãos “segurando” a sua 

cintura e “apoiando” as suas mãos.  

 Estes posicionamentos corporais, longe de serem novos no mundo da dança, 

haja vista que tais regularidades enunciativas emergem em um contexto histórico 

datado dos balés de corte, podem ser visualizados e atualizados em outros arquivos 

das danças produzidas/veiculadas midiaticamente como a Cena Final do Filme A 

Bela Adormecida (1959) onde a princesa e o príncipe dançam sobre as nuvens ou 

até na Dança das Crianças (2009) onde um casal de atores mirins dança ao som de 

uma música de forró. 
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Cena de Dança 15 - Detalhe da primeira página de “Método Correto de Valsar Alemão e Francês” de 
Thomas Wilson (1816). Mostra nove posições da Valsa, no sentido horário a partir da esquerda. Autor 
desconhecido. 

 

Cena de Dança 16 - Cena de Dança do Filme “A Bela Adormecida” (1959) 
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Cena de Dança 17 - Atores Minis Matheus Costa e Camila Nogueira dançando ao som do forró no 
Quadro do Programa Domingão do Faustão “Dança das Crianças” (2009). 
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Cena de Dança 18 - Apresentação de Crianças em festividades em uma escola50 
 
 
 O que se observa é que nesses enunciados são produzidos padrões 

corporais que representam a feminilidade e a masculinidade hegemônicas. 

Afirmamos com isso que, nestes arquivos, percebemos a pedagogização de padrões 

                                            
50 Acesso em 20/10/2014 em https://www.youtube.com/watch?v=vnFptTBpdF8. 
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heteronormativos, que agem através do gênero, sugerindo produzir corpos 

heterossexuais como se fosse um processo “natural”. 

 Para Silva (2000), citado em Carvalhar (2009, p. 47), esse processo de 

normalização 

 
[...] é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta 
no campo da identidade e diferença. Normalizar significa eleger – 
arbitrariamente – uma identidade específica como o parâmetro em 
relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. 
(SILVA, 2000, p. 83). 
 
 

 Aqui elege-se a heterossexualidade como a norma, e as regulações vão 

incidir no rol dessas lições: o menino deve dançar como um “príncipe”, reafirmando 

determinados atributos corporais considerados do masculino, que seja forte e tenha 

destreza para conduzir a dança e sua parceira; que ele não se emocione, mas sim, 

que tome a iniciativa, o comando da dança. Um corpo ativo. 

 Já o “corpo-menina”, se portando como uma “princesa”, é normatizado para 

ser frágil e sensível, quase um ser etéreo, que é conduzido levemente nos salões de 

dança e que é moldado para achar o seu príncipe e se casar, rendendo-se a uma 

dança com um “final feliz” ao lado de seu amor reafirmando o casamento 

heterossexual como a única e verdadeira possibilidade de união amorosa (SABAT, 

2001). Também é um corpo que exige recato e compostura. A menina não deve ser 

“atirada” na dança, e esperar o movimento do seu parceiro. Um corpo passivo.  

 Para Giroux (2001, p. 136), “a aparência de aventura feliz e inocência infantil, 

embora atraente encobre um universo cultural amplamente conservador em seus 

valores”, incluindo aqui as divisões de gênero, reservando ao “corpo-menina” e ao 

“corpo-menino” modos de existência muito particulares emergindo nestes 

enunciados diferentes posições e formas de subjetividade, entendidas como efeito 

de um campo enunciativo que se utiliza de padrões muito semelhantes como forma 

de ensinar por repetição tendo a persuasão como elemento chave. 

 Estas formas agradáveis de distração para o aumento do efeito persuasivo 

também foram encontrados em Hanna (1999) quando relata que dificilmente 

notamos o quanto a dança negocia com os estereótipos tradicionais e populares da 

virilidade masculina e da delicadeza feminina e como isso reforça o sexismo por ser 

tão atraente e divertido. 
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 No universo do arquivo analisado vamos tomar também o Pas de Deux final 

do Filme Barbie e o Quebra Nozes para a reflexão sobre os papeis heteronormativos 

que estas danças produzem buscando nessa pedagogia cultural enunciados que 

reservam à menina e ao menino modos de existência muito específicos.  

 O Pas de Deux tem sua origem nas danças de par executadas nas cortes 

europeias; ganha notoriedade com os balés de repertório, a partir do período 

romântico, repleto de seres imateriais, fantásticos que podiam voar, exigindo a 

participação de um partner, que esteve condicionado inicialmente em suspender a 

bailarina. 

 Lincoln Lirstein (1967) citado em Hanna (1999) descreve o Pas de Deux 

“como uma unidade composta por dois complementares, que introduzem os 

contrastes inerentes ao feminino e masculino”, ou seja, ao bailarino cabe a força e o 

apoio e à bailarina, a leveza, a graça e a agilidade.  

 
Refletindo as suas origens no ideal de amor cortês, o ato de ser se 
realiza no mais simples: o bailarino deixa a bailarina seguramente à 
vontade e oferece-lhe liberdade adicional dentro e fora de certas 
combinações de movimentos, enquanto ele projeta uma linha do 
corpo dramática e elegante (HANNA, 1999, p. 242). 
 
[...] Para o conhecido bailarino Igor Youskevitch, o clássico pas de 
deux é um relato hiperbólico de uma situação da vida em que o 
homem, como elegante cavalheiro, ajuda a mulher e resiste 
voluntariamente a dificuldades pelo bem-estar da companheira. Ela, 
através da submissão, leva-o ao virtuosismo (HANNA, 1999, p. 243). 

 

Imagem 49 - Ilustração do Pas de Deux “Flore et Zéphyre” encontrada em Four Centuries of Ballet, de 
Lincoln Kirstein (1984). 
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 Nestes termos, do espaço temporal entre o pas de deux do período romântico 

do balé clássico à sua atualização midiática - que assume novas angulações de 

câmera colocando a bailarina em novos planos – diferentemente do olhar da plateia 

em um espaço teatral, observam-se regularidades que têm a ver com as distinções 

corporais relacionadas ao gênero e aos papeis heteronormativos fixados por estas 

danças, como podemos perceber no Pas de Deux final do filme Barbie e o Quebra 

Nozes (2001).  

 Tais representações hegemônicas de gênero apresentadas pelas danças 

estão sendo reforçadas ao longo da história da dança a partir de processos 

discursivos que têm associado às ideias de força e vigor, significados em relação à 

masculinidade, e fragilidade, passividade, delicadeza e sensibilidade aos 

significados atribuídos à feminilidade. 
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Cena de Dança 19 - Pas de Deux final do Filme Barbie e o Quebra Nozes (2001) 
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 É imperioso observar na Cena de Dança acima como o homem conduz, 

eleva, sustenta a bailarina, para que seus passos sejam os mais delicados e suaves 

possíveis. A partir desse olhar, o pas de deux produzido numa infinidade de filmes 

deve ser também analisado como uma dentre as muitas discursividades através dos 

quais os corpos dos sujeitos infantis são “marcados” por gênero, ou como nos fala 

Andreoli (2010, p. 111) 

 
[...] os usos do corpo, dentre os mais diversos estilos de dança, 
podem ser analisados como mecanismos de normatização, de 
aplicação das normas de gênero, que investem na produção de 
determinados tipos de corpos masculinos ou femininos. 
 
 

  Outros enunciados têm relação com as marcas de gênero inscritas no corpo: 

vestuário, acessórios, enfeites, peso e aparência bem como traços fenótipos que 

“fazem-ver” dos tipos masculinos e dos tipos femininos. Tomaremos como exemplo 

os enunciados de dança que emergem nas cenas do Filme “Barbie e as sapatilhas 

mágica” 51  (2013) e Barbie e o Quebra Nozes (2001) 52 , bem como as 

intertextualidades produzidas por sites que comercializam produtos que vão de 

roupas e acessórios a jogos eletrônicos onde experiências de dança podem ser 

vivenciadas pelas crianças. Nessas danças produzidas/veiculadas por esses textos 

fílmicos os 

 
[...] sujeitos consomem não só mercadorias como também valores 
que estabelecem como deve ser o corpo, como devemos nos vestir, 
quais os comportamentos valorizar, isso tudo não somente através 
das marcas de gênero, como também de raça/etnia, classe, geração 
(SABAT, 2013, p. 153). 
 
 

 Dos dois filmes produzidos pela Universal Home Video (2013, 2001) emergem 

enunciados que reforçam a “sensibilidade” que deve ser própria das meninas, 

promovendo a boneca Barbie ao papel de bailarinas que vivem cenas de diferentes 

balés de repertório, como Giselle e O Lago dos Cisnes em “Barbie e as sapatilhas 

                                            
51 “Neste mais novo e lindo filme da Barbie, ela interpreta a bela Christie, uma jovem que encontra um 

par de sapatilhas mágicas. Com elas, Christie começa a sua jornada e a dançar nos mais 
encantadores balés e a viver uma história com muito rosa e magia!” Sinopse do filme retirado de 
http://www.cinedica.com.br/Filme-Barbie-E-As-Sapatilhas-Magicas-102943269.php, acesso em 
25/10/2014. 

52 Barbie em o Quebra Nozes é um filme estadunidense, da famosa boneca Barbie, o segundo da 
boneca, lançado em 23 de outubro de 2001 e dirigido por Ower Hurley.  
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mágicas” e O Quebra-Nozes em “Barbie e o Quebra Nozes”. Em Roveri (2007) e 

Roveri e Soares (2011) que analisaram alguns filmes da Barbie em suas 

pesquisas53, observa-se que 

 
[...] Príncipes-heróis aparecem em todas as histórias e a cada uma 
novo ícone do romantismo cruza o destino de Barbie para fazê-la 
sonhar com o amor eterno e verdadeiro que conduzirá ao casamento. 
Assim, a celebração desse amor, que se acredita ser inato à mulher 
e não socialmente construído, dá-se a partir de um ritual composto 
por cenários luxuosos, roupas e penteados de gala (ROVERI; 
SOARES, 2011, p. 157). 
 
 

 Tomando as imagens das danças que são produzidas nestes dois filmes 

interessa-nos aqui refletir como estas discursividades são trazidas aos sujeitos 

infantis como referenciais identitários femininos e masculinos em torno da aparência 

e de padrões corporais “apropriados”.  

 

 

                                            
53 Uma análise mais detalhada dos filmes foi apresentada na 30a Reunião anual da ANPED, 2007, e 

também publicada com modificações na Revista Labrys n. 13, 2008. 
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Cena de Dança 20 - Trechos das Cenas de Dança do Filme Barbie e as sapatilhas mágicas (2013). 
 

 Nas imagens acima, percebe-se a aparência esguia das bailarinas, com 

braços e pernas longilíneos, marcadamente num padrão de corpo hegemônico: 

magro, esbelto, alto. Ganha destaque aqui a exibição das formas corporais a partir 

do vestuário colado, que adere ao corpo dando visibilidade a ele.  

 Deve-se supor que uma menina deve ter um corpo alto e magro, podendo 

afirmar como Schwengber (2013, p. 6) que a magreza é “a norma quase totalitária 

das representações visuais do feminino”. Roveri e Soares (2011) descrevem esse 

padrão de magreza que pode ser acessado pelas crianças, geralmente meninas, 

tanto na programação da TV, quanto nos aparelhos de DVD’s ou em sites 

especializados que são alimentados com toda a variedade de produtos e acessórios 

– de bonecas a roupas -, que levam a criança a se sentir em um cenário luxuoso e 

“cor-de-rosa” de um dos filmes. 

 
Uma cintura com oito centímetros e meio, um quadril com dez 
centímetros, vestir a menor numeração de roupas e deixar a barriga 
definida à mostra! Treze centímetros de bumbum, imune a celulite, 
estria, culote e gordura, a qualquer marca de degradação 
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física...Pernas longas, depiladas e sem varizes que alcançam sete 
centímetros já contando o salto, pois o pé sempre deve ficar nas 
pontas. Seios rígidos que medem 12,5 e que possuem consistência 
plástica. Cabelos longos, lisos, louros “naturais” desde a raiz! Olhos 
azuis, face sem rugas, maquiagem definitiva. Juntando todos esses 
atributos e dispondo-os em um frasco branco de 29 cm, tem-se a 
medida exata para uma intocável silhueta cheia de curvas, um 
modelo de corpo feminino que se multiplica duas vezes a cada 
segundo e disponibiliza uma boa forma para 120 milhões de crianças 
do mundo todo a cada ano (ROVERI; SOARES, 2011, p. 157). 
 
 

 Nestes enunciados toma forma um acessório importantíssimo para a 

produção de um corpo-menina: as sapatilhas de ponta 54 . Como nos balés 

românticos do século XIX, a exemplo de La Sylphide (1832) e Giselle (1842), onde o 

retrato feminino era mulheres etéreas, dependentes, seres mágicos, produziram um 

ideal de “imaterialidade, espiritualidade, visão diáfana e alada e que se tornaria 

definitivamente o símbolo da bailarina clássica” (CAMINADA, 1999, p. 137), as 

sapatilhas de ponta são atualizadas nas danças midiatizadas, a ponto de 

transformar uma menina que não sabia dançar no filme Barbie e as sapatilhas 

mágicas (2013) em uma bailarina que se destaca e dança os mais importantes balés 

de repertório clássico.  

 

                                            
54 As sapatilhas de ponta foram introduzidas na era romântica do balé clássico pela bailarina Marie 

Taglioni; foi um acessório de dança reservado às mulheres, e que perpetua até os dias de hoje o 
ethos da leveza feminina (HANNA, 1999). 
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 Cena de Dança 21 - Trechos das Cenas de Dança do Filme Barbie e as sapatilhas mágicas (2013). 
 
 
 Outro elemento importante que emerge das análises é com relação aos traços 

característicos da branquitude assumidos na produção dos corpos das danças dos 

filmes analisados como nos lembra Steinberg (2001, p. 333): “a Barbie normal, loira 

é o padrão a partir do qual as ‘outras’ surgem”.  

 Nestes filmes, as imagens de dança silenciam os corpos de diferentes raças e 

etnias, retirando da “cena” qualquer outro corpo que não tenha características 
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brancas ou “sem cor”, evidenciando “como a cor branca, com seus atributos, nunca 

deixou de ser considerada como referencial de beleza humana” (MUNANGA, 2006, 

p. 15). 

 Nessa rede midiatizada, um amplo conjunto de artefatos de circulação é 

instaurado na vida cotidiana das crianças. No caso dos filmes da Barbie é possível 

aprender as danças produzidas midiaticamente a partir de jogos produzidos em sites 

especializados; comprar bonecas que simulam as coreografias, canções e todas as 

atividades que simulam um espetáculo; e até comprar o figurino da boneca-bailarina 

em tamanho real da criança. 

 
“Esta boneca é a linda bailarina que protagoniza o filme Barbie em O 
Quebra-Nozes. Ela veste um tutu cor-de-rosa com pormenores 
cintilantes. Inclui corpete com brilho prateado, um lindo colar em forma 
de coração, tiara e sapatilhas de bailarina cor-de-rosa” (Retirado do site 
http://www.barbie.com/pt-pt/promotions/nutcracker, acesso em 
01/11/2014). 
 

 
 

“As Chelsea e a sua amiga são lindas bailarinas, que vão inspirar as 
meninas a recriarem as  suas cenas preferidas de Filme Barbie e O 
Quebra-Nozes” (Retirado do site http://www.barbie.com/pt-
pt/promotions/nutcracker, acesso em 01/11/2014). 
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“Tal como a Barbie e a Chelsea, tu podes também transformar-se numa grande bailarina com o 
conjunto de tutu e sapatilhas da Barbie e o Quebra-Nozes” (Retirado do site http://www.barbie.com/pt-
pt/promotions/nutcracker, acesso em 01/11/2014). 

 
 

QUADRO 5 - Emergência de enunciados para um corpo/menina e/ou um corpo 
menino 

 
Corpo-menino Corpo-menina 

Relação com o Espaço 
Controlam maior o espaço 

Movimentação Vertical 
Dão início a mudanças de direção 

Cedem espaço 
Movimentação é mais horizontal 

Reagem a tais mudanças 
Relação com o Tempo 

Não esperam 
Iniciam as danças 

Esperam 

Ações posturais na Dança 
Permitem-se mais movimentações 

Gestos maiores e mais amplos 
Braços e mãos mantidos como sólida unidade 

Menos uso de expressões faciais 
Contemplação direta: olham mais 

Circundam o corpo feminino 
Poder, ação 

Comportamento corporal mais contido 
Gestos mais curtos 

Mais uso de expressões faciais e sorrisos 
Observação 

Fragilidade, leveza, suavidade, docilidade 

Qualidade de Movimento 
Não Emotivas Emotivas 

 
Tipo de corpo, vestuário e acessórios 

   Cor-de-rosa, ou tons claros 
Sapatilhas de Ponta  

 
 O que podemos registrar neste momento nas danças aqui analisadas que é 

possível identificar, nomear, classificar, ordenar e hierarquizar diferentes tipos de 

corpos de meninos e/ou de meninas, a partir de uma polarização da construção 

desses corpos. 

 Queremos dizer com isso que existe uma regularidade de enunciados que, 

seguindo uma lógica binária, atribuem valores como força, agressividade, coragem 

ao corpo do menino, enquanto a passividade, a sensibilidade e a emotividade são 

relacionados ao corpo da menina. Aqui meninos e meninas são nomeados, 

tipificados e caracterizados a partir das danças midiatizadas, não sendo apenas 

objetos de descrições e diferenciais pretensamente naturais mas discriminados no 

sentido de que são alvo de investimentos discursivos que pressupõem, valorizam e 

exigem experiências particulares da masculinidade e da feminilidade (BUTLER, 

1987). 

 Mas também, percebe-se que em algumas danças podem ser visualizadas 

como instabilidades constitutivas de uma produção heteronormativa, “como aquilo 
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que escapa ou excede a norma, como aquilo que não pode ser definido ou fixado 

pelo trabalho repetitivo daquela norma” (BUTLER, 2010, p. 164). Como 

analisaremos no último capítulo, as danças produzidas midiaticamente também 

abrem espaço para a contestação de prerrogativas hegemônicas de masculinidades 

e feminilidades.  

 

 

6.2.2 “Desce até o chão e rebola, rebola...”: ou da produção de corpos infantis 

erotizados/hipersexualizados  

 

 Analisamos nos enunciados anteriores como as danças midiatizadas vêm 

pedagogizando os corpos infantis a partir de discursos hegemônicos que produzem 

o que seria um corpo de menino e/ou um corpo de menina aproximando-os da 

norma desejada a partir de investimentos que estão articulados com o campo de 

saberes e poderes institucionalizados, ratificando certos efeitos de verdade que 

tomam a docilidade do corpo, a descrição nos gestos, a delicadeza nas formas como 

um padrão para o corpo de menina. Para o corpo de menino são atribuídos valores 

como força, agressividade e virilidade. Observa-se ainda que tais enunciados 

tendem a adiar a atenção sobre a sexualidade, produzindo meninas e meninos 

controlados remetendo-os a uma intensa associação das questões relativas à 

sexualidade como a vergonha e o embaraço e um correspondente refreamento de 

conduta (ELIAS, 2011). Em Foucault (1990a), encontramos os vestígios de como o 

corpo sexual da criança no século XVIII foi sendo controlado com a composição de 

uma grande campanha contra a masturbação infantil, num investimento que 

procurou excluir do corpo infantil do que se julgava impróprio ou inadequado. 

 Na contramão deste discurso, no turbilhão de danças produzidas/veiculadas 

por diferentes tipos de mídias, a presença de muitas Cenas de Dança onde as 

possibilidades de viver prazeres e desejos corporais foi uma constante, podendo ser 

observadas nas poses sensuais, coreografias com apelos sexuais, roupas pequenas 

e extremamente apertadas, imitando roupas adultas provocantes, que se amplificam 

com sons de refrões carregados de sexualidade como, por exemplo, a dança 

Quadradinho de Borboleta do Bonde das Maravilhas55, videoclipe de um grupo de 

                                            
55 Bonde das Maravilhas é um grupo de funk carioca composto por seis adolescentes com faixa etária 

média de 15 anos e que foi responsável pelo fenômeno musical Quadradinho de Oito 
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adolescentes postado no site Youtube, que em janeiro do ano de 2013 teve 

12.188.528 56  visualizações, onde a música juntamente com a dança sugerem, 

anunciam e promovem um discurso hipersexualizado para os corpos, inclusive os 

infantis. 

  

  

   

                                            
56 Número de visualizações retirado de https://www.youtube.com/watch?v=xqQNLFCrJaQ, acesso em 

15 de dezembro de 2014. 
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Cena de Dança 22 - Frames do Videoclipe Quadradinho de Borboleta, do Grupo Bonde das 
Maravilhas (2013). Retirado do site http://obondedasmaravilhas.com.br/ Acesso em 15/02/2015. 
 
 Este exemplo de dança - e poderíamos colecionar vários -, visto por muitos 

críticos, educadores e um sem número de pais como forma menor de dança, 

desqualificada, como apelativa e degradante para os corpos de qualquer criança, 

ecoam nas salas de todas as famílias brasileiras, quando uma televisão é ligada ou 

um computador é conectado à internet, inclusive na escola. Estas danças 

“questionáveis” não estão mais “nos poucos dias de Carnaval, nem nos redutos para 

antropólogos e curiosos observarem, mas na programação diária, no telejornal, na 

novela e durante o ano todo” (TOMAZZONI, 2009, p. 107). 

 Depois do fenômeno da internet o grupo foi convidado para apresentar-se em 

um sem número de programas de televisão entre eles o programa Caldeirão do 

Huck, que é apresentado nas tardes de sábado na TV Globo.  
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Cena de Dança 23 - O Bonde das Maravilhas dançam o sucesso da Internet no Programa Caldeirão 
do Huck, exibido em 16/03/2013. Disponível em http://globotv.globo.com/rede-globo/caldeirao-do-
huck/v/bonde-das-maravilhas-requebra-no-palco-do-caldeirao/2463798/. Acesso em 05/04/15.  
 
 
 Observa-se nessas danças um intenso investimento no corpo feminino que 

está sempre à mostra, desde as roupas apertadas, com o abdômen à mostra, saias 

curtas, passando por falas e expressões que se remetem à mulher de forma muito 

pejorativa ou como nos fala Tomazzoni (2009, p. 207), “É o corpo feminino que 

dança que é central na maioria dos discursos que se observa na mídia. Os textos e 

imagens são predominados por mulheres que dançam e seduzem, como se esse 

atributo fosse inerente a feminilidade”. Mas não é qualquer corpo feminino 

evidenciado: são os corpos sinuosos vestidos com roupas apertadas que são 

colocados à mostra. 
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Imagem 50 - imagem de O Bonde. Retirado do site http://obondedasmaravilhas.com.br/, acesso em 
17/02/2015. 
 
 
 Entendendo como Louro (2010) que a sexualidade é produzida a partir de 

processos profundamente culturais e plurais, podemos afirmar que as danças 

produzidas e/ou veiculadas na/pela mídia são parte dessa rede de micro rituais, 

onde os corpos infantis estão ganhando sentido, aprendendo a partir desse 

dispositivo formas de expressar desejos e prazeres. Partindo da Cena de Dança do 

videoclipe Quadradinho de Borboleta do Bonde das Maravilhas, em pesquisa 

realizada no canal Youtube com as palavras “crianças bonde das maravilhas”, foram 

observadas aproximadamente 35.100 resultados de crianças dançando, como pode 

ser visualizado nas Cenas a seguir 
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Cena de Dança 24 - Pesquisa no Youtube sobre Bonde das Maravilhas. Em Pesquisa realizada no 
Canal YouTube com as palavras “crianças bonde das maravilha” foram encontrados 
aproximadamente 35.100 vídeos desta dança com crianças. Disponível em 
https://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+bonde+das+maravilha. Acesso em 
06/04/15.  
  

 Mesmo que predominantemente o foco destas danças é nas meninas, 

observou-se um crescimento de cenas de dança nas quais os meninos estão 

dançando. 
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Cena de Dança 25 - O Bonde da Madrugada dançando “Ritmo do Menorzinho” no Programa 
Esquenta!. Disponível em http://globotv.globo.com/rede-globo/esquenta/v/bonde-da-madrugada-agita-
o-carnaval-do-esquenta/2398286/. Acesso em 07/04/15. 
 
 
 O que observamos é um discurso que oscila entre a moralidade e o erótico. 

Queremos dizer com isso que, por um lado, há um discurso que investe na exclusão 

do corpo dos sujeitos infantis, principalmente nas meninas excluir do que se julga 

impróprio ou inadequado especialmente aos conteúdos voltados à sexualidade e, 
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por outro lado, outras danças são tomadas como uma produção corporal 

hipersexualizada. Poderíamos dizer, portanto, que tal discurso apresenta-se 

baseado numa contradição, não se tratando como diz Foucault na Arqueologia do 

Saber (2009), de pacificar as contradições, mas sim demarcar a aspereza do 

discurso fazendo aparecer suas contradições perdidas e reencontradas, resolvidas e 

revividas.  

 As danças produzidas/veiculadas pela mídia apontam para a produção de 

corpos infantis inocentes/assexuados e, ao mesmo tempo, erotizados 

/hipersexuados, anunciando sujeitos infantis nos quais corpos “ingênuos” e 

“erotizados/hipersexualizados” ganham sentido na cultura e na sociedade 

contemporânea. É o corpo do recato e da inocência, mas também é o corpo do 

desejo e do prazer, oscilando entre os procedimentos da revelação e da censura ou 

da repressão com relação à sexualidade.  

 

 

6.3 Corpo-higiene...corpo-alimentação...corpo-atividades orientadas: ou das 

lições de dança para a produção biopolítica de um corpo saudável 

 

Retornando a uma das hipóteses deste trabalho – de que as danças 

produzidas e/ou veiculadas pela mídia constroem e subjetivam o corpo infantil 

propondo-lhe uma infinidade de normas, regras e “práticas de si” necessárias a um 

tipo de “relação consigo”, pela qual ele aprende a reconhecer e a estabelecer para si 

bons e verdadeiros certos modos de agir -, analisamos nesta seção Cenas de Dança 

de videoclipes dirigidos ao público infantil, em particular os videoclipes Xuxa só para 

Baixinhos - XSPB, que conta com treze DVD’s produzidos ao longo de quase quinze 

anos.  

É importante situar os videoclipes XSPB numa fase marcada na mídia 

brasileira pela presença infantil57, seja nas propagandas dirigidas especialmente 

para esse público, seja na inserção da grade de horários de programas direcionados 

para a Infância. 

 

                                            
57 Para Mattos (2002), desde a década de 1950 existem programas direcionados para o publico 

infantil, mas foram nas décadas de 1980 e 1990 que a programação infantil na TV brasileira ganhou 
mais espaço. 
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O fenômeno Xuxa, a Rainha dos Baixinhos vêm não apenas de um 
programa diário de quatro horas, com muitas brincadeiras, músicas e 
desenhos, mas de uma estratégia de marketing inovadora em que 
reflete o desenvolvimento tecnológico alcançado pela televisão, uma 
produção cuidadosa com inúmeros recursos visuais, efeitos 
especiais eletrônicos, diferentes planos de iluminação e uma 
apresentadora com vestimentas erotizadas. [...] Vários discos com 
músicas infantis que logo ficaram entre os mais vendidos, 
expandindo-se para filmes de grande sucesso e shows no exterior 
que abriram portas para a exportação, demonstrando a expansão 
internacional que a TV passou no período e 1985 a 1990 (COLVARA, 
2007, p. 10). 
 
 

O que marca esta fase da expansão da programação midiática direcionado ao 

público infantil foi a total liderança de Xuxa, fazendo como que outros programas, de 

outras emissoras e inclusive da TV Globo, entrassem em crise, migrando suas 

programações para outros horários. Nasce aqui uma primeira geração de crianças 

que tiveram a TV presente e a Xuxa como uma “amiga” em suas manhãs. 

A protagonista destes programas, Maria das Graças Xuxa Meneguel, é a 

apresentadora de TV que possui a maior parte dos seus produtos artísticos voltados 

para crianças, que ela denomina de “baixinhos”, e os videoclipes analisados obtêm 

forte recepção pelas escolas e programas de TV aberta em especial os próprios 

programas da apresentadora, Xou da Xuxa e Xuxa Park58. 

Procuramos analisar nesta seção a função pedagógica produzida por essas 

coreografias que ensinam às crianças uma série de recomendações, preceitos e 

regras sobre as condutas corporais “saudáveis”, sustentadas por campos de saberes 

específicos, neste caso, o discurso médico-higienista. Ao mesmo tempo, buscamos 

argumentar, a partir das descontinuidades, a superação do discurso higienista, na 

emergência de uma nova discursividade vinculada ao discurso da “promoção à 

saúde” e de “qualidade de vida”.  

O que queremos dizer com isso é que das análises empreendidas nesta 

seção emergem enunciados que têm afinidades com os manuais de puericultura e 

com as discursividades médico-higienistas, mas também emergem novos 

mecanismos de normalização que não respondem somente aos propósitos 

higienistas, que foram organizados a partir da ordem e da disciplina e da coerção, 

                                            
58 Xuxa Park foi lançado em 1994, e foi um programa exibido somente aos sábados. O programa se 

passava em um cenário de um parque de diversões, com muita luz e movimentos dos brinquedos, 
desenhos, jogos, participação da plateia e apresentações musicais. 
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entrando na cena mecanismos de estimulação à adoção de hábitos saudáveis a 

partir de novas formas biopolíticas de governamento dos corpos infantis. 

Nestes enunciados, as Cenas dançadas que se remetem aos cuidados de 

higienização do corpo, como tomar banho e escovar os dentes, ocupam lugar de 

destaque como podemos visualizar nas Cenas de Dança do videoclipe Hora do 

Banho (2004) do DVD XSPB 5 – Circo e do videoclipe Escove os dentes (2008) do 

DVD XSPB 8 – Escola, apresentando-se para as crianças como experiências 

agradáveis e lúdicas, que podem ser vistas também como um investimento de 

produção de um “sujeito autônomo”, que está aprendendo a cuidar do seu próprio 

corpo. 

 

 
 

 

 

“Hora do banho  
Que hora mais cheirosa  
Que coisa mais gostosa  

As águas vão rolar  
Hora do banho  

Meninas e meninos  
Agora eu ensino 

Pra vocês o meu chuá  
 

Hora do banho  
Saúde é limpeza  

Um banho de beleza  
Limpando o coração  

Hora do banho  
Comece o seu dia  
Com muita alegria  

E muitas bolhas de sabão  
Pra ficar tudo bem limpinho  

Continue a esfregar” 

(Hora do Banho-Xuxa só para 
baixinhos, 2004). 
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Cena de Dança 26 - Frames do videoclipe “Hora do Banho” (2004). Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=TqVVfhN31QM. Acesso em 03/02/2013. 
 

O que emerge destes enunciados é um discurso de promoção da saúde a 

partir de corpos limpos, com passagens que remetem à assertiva de que “saúde é 

limpeza” e que “para ficar tudo limpinho” se faz quando tomamos banho, sendo 
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possível observar que o videoclipe Hora do Banho funcionaria como um lugar de 

superposição de “verdades”, por ter se transformado em um lugar de produção, 

veiculação e circulação de enunciados de outras fontes, no caso desta Cena, do 

discurso médico-higienista. Mas também, uma de suas características principais é 

que nele há uma força de efeito ampliada, justamente pelo alcance das tecnologias 

investidas nesse campo. É uma forma radicalmente diferente de operação do 

discurso do corpo-higiene, por exemplo, do manual A vida do Bebê, analisado 

anteriormente. 

É diferente primeiramente por encarnar o que Fischer (1996) denomina “ethos 

pedagógico” da mídia: uma função que ela mesma atribui a si, especialmente aos 

sujeitos infantis. Mesmo que Xuxa não se apresente como professora, é evidente 

nas músicas e nas danças, nas intervenções da própria apresentadora, o papel de 

mestre que “acolhe” e orienta, sobre o corpo infantil e como torná-lo limpo. Também 

as crianças não são mais objetos de intervenção, mas atores políticos capazes de 

fazer escolhas saudáveis ou eleger modos de vida saudáveis. 

Tais discursividades podem ser observadas também no videoclipe Escove os 

dentes (2008) do DVD XSPB 8 – Escola. 
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Cena de Dança 27 - Frames do videoclipe Escove os Dentes (2008) DVD XSPB 8 – Escola. 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Ew_hDN4oXRo. Acesso em 03/02/2013. 
 

Tais enunciados podem relacionar-se, em primeiro lugar, à noção foucaultiana 

de “relações consigo” e de “técnicas de si, além dos efeitos de poder que ambos 
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comportam, privilegiando os modos de “governamento” vistos em Foucault: o 

“governo de si” e por si, mas articulado intensamente à relação com o outro. Nas 

sequências dos “frames”59 vê-se uma infância que é convidada a voltar-se para seu 

corpo, mas sempre através de um Outro, no caso deste enunciado, a Xuxa e suas 

Paquitas, que assumem o lugar de educadores, que fazem a mediação do “governo 

de si”. 

Também importante considerar ainda essa função pedagógica do ponto de 

vista da materialidade discursiva. Fala-se de dentro de um produto midiático – o 

videoclipe, numa linguagem cheia de repetições – imagens e estruturas estilísticas 

que retornam e que trazem tranquilidade, prazer e identificação ao telespectador. 

Também se fala a partir de informações didatizadas colocando o telespectador na 

posição de quem deve ser ensinado e do vocabulário “facilitado”, muitas vezes 

utilizando do diminutivo – no caso deste enunciado a palavra “limpinho” é repetida 

várias vezes no decorrer do clipe e as cenas da própria Xuxa dando banho nas 

crianças. 

A Hora do Banho convida as crianças a cultivarem um corpo limpo e 

saudável, mas diferentemente dos enunciados advindos dos manuais de 

puericultura, as lições de higienização do corpo infantil produzidas por essas danças 

são realizadas de forma lúdica. Torna-se premissa pontuar também o 

endereçamento dessas lições sobre o corpo-higiene: diferentemente dos manuais de 

puericultura, nos quais as lições são endereçadas às mães, pais e educadores, nos 

videoclipes Hora do Banho (2004) e Escove os dentes (2008) são endereçados 

diretamente à criança. 

A preocupação com hábitos saudáveis de alimentação também foram 

regularidades que se apresentaram no conjunto de Cenas de Dança dos videoclipes 

analisados, evidenciando normas e hábitos que devem ser seguidos, como os 

alimentos apropriados para a criança crescer saudável e o incentivo a se 

alimentarem sozinhas.  

 

 

                                            
59 Frame (em Português: quadro ou moldura) é cada um dos quadros ou imagens fixas de um produto 

audiovisual. 
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Cena de Dança 28 - Frames do videoclipe Salada de Frutas (2010) do DVD XSPB 10 – Baixinhos, 
Bichinhos e Mais. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ffZXRHcgQnY. Acesso em 
04/03/13. 
 
 
 Outra regularidade encontrada nos videoclipes analisados que versam sobre 

os discursos sobre a adoção de hábitos saudáveis são as situações de movimento a 

partir das atividades orientadas. Muito presentes nos discursos médico-higienistas, 

na pedagogização das condutas corporais, mas com uma nova feição, as Cenas de 

dança analisadas transitam na produção de um “corpo-atividades orientadas” a partir 

de proposições de atividades físicas, que são ofertadas por essas danças por um 

viés lúdico, e não a partir da aprendizagem de gestos precisos, rigidamente 

controlados, conforme o modelo disciplinar. São outros métodos investindo um 

poder sobre o corpo infantil que se utiliza de um cenário estimulante e instigante 

para que as crianças possam se autoexercitar.  
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Cena de Dança 29 - Frames do videoclipe Vem que eu vou te ensinar (The Hokey Pokey) (2001), do 
DVD XSPB 2. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=r64qYQ3UJVQ, acesso em 10/04/15. 
 
 As Cenas analisadas descrevem não somente um corpo disciplinado, mas 

encontramos estratégias biopolíticas de condução da vida a partir da ludicidade, da 

autonomia dos sujeitos infantis, da promoção à saúde e da qualidade de vida. Tais 

discursividades, o governo das condutas dos corpos transforma-se em um processo 
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massificado. Neste contexto, surgem distintas técnicas de exercício de poder, que 

permitem gerir os corpos também, a partir do consumo de produtos de higiene e 

jogos que incentivam a alimentação saudável como, por exemplo, os produtos da 

Linha da Turma da Xuxinha que são vendidos tanto nas lojas físicas brasileiras 

quanto em lojas virtuais.  

 

Imagem 51 - Produtos de Higiene da Turma da Xuxinha. Disponível em 
http://xuxa.globo.com/noticias/veja_mais/170. Acesso em 10/04/15. 

 

Imagem 52 - Produtos de higiene da Turma da Xuxinha. “No mercado desde 1998, a linha Turma da 
Xuxinha da Baruel foi especialmente desenvolvida para a higiene segura do bebê e da criança”. 
Retirado de http://www.baruel.com.br/marcas/index/turma-da-xuxinha. Acesso em 10/04/15.  
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Imagem 53 - Quebra-Cabeça Prato Saudável que é vendido em uma loja virtual. Disponível em 
http://www.xuxa.com/produtos/index.php/brinquedos-artesanais.html. Acesso em 10/04/15. 
 

 

Imagem 54 - Dominó da Boa Alimentação que é vendido em uma loja virtual. Disponível em 
http://www.xuxa.com/produtos/index.php/brinquedos-artesanais.html. Acesso em 10/04/15. 
 
 
 O consumo desses produtos é uma alternativa que vem produzindo esse 

conjunto de lições ligadas aos cuidados de si, ou seja, as crianças, ao serem 

capazes de gerir seu próprio corpo por meio da pedagogização do autocontrole, 

tornam-se consumidoras em potencial.  

 Em suma, as análises empreendidas nesta seção nos provocam a pensar em 

lições onde as crianças são estimuladas a se higienizar de uma forma correta, 

destacando-se aqui a importância de levar as mãos, o rosto, da escovação depois 
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das refeições, a se alimentarem de forma saudável, a descobrirem seus corpos a 

partir de atividades orientadas; são estimuladas também a consumirem produtos de 

higiene corretos para cada faixa-etária e comerem a partir de um cardápio que pode 

ser aprendido num jogo de tabuleiro. São experiências que as crianças têm de si 

mesmas em relação aos seus corpos a partir de um grupo de práticas que ensinam 

o que os sujeitos infantis devem ver em si, o que e como podem conduzir seus 

corpos.  

 A essa relação de condução das condutas – por outros e os modos como 

conduzem a si mesmo - é o que Foucault chamou de governo.  

 
governar pessoas, no sentido geral da palavra não é o modo de 
forçá-las a fazer o que o governo quer, é sempre um ponto de 
equilíbrio, com complementaridades e conflitos entre técnicas que 
garantem a coerção e os processos pelos quais o sujeito é 
construído por ele mesmo (FOUCAULT, 2011, p. 156). 
 
 

 Aqui não se trata em coagir os sujeitos infantis a desenvolverem certos tipos 

de condutas sobre seus corpos, mas sim, incitá-los, envolvê-los, subjetivá-los por 

meio de um conjunto lúdico e prazeroso com a finalidade de promover e/ou modificar 

suas experiências sobre seus corpos. E as danças cumprem muito bem tais 

finalidades.  
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6.4 Corpo-espetáculo: lições de dança para o fazer-ver 
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Cena de Dança 30 - Frames do Filme Le Roi Danse (2000), cena do final do Ballet de La Nuit, 
intitulada “Le Roi représentant le soleil levant”. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=BMvpvDjFvHA. Acesso em 12/04/15. 
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 Iniciamos esta seção recorrendo às cenas do Filme Le Roi Danse (2000), 

produzido pelo cineasta belga Gerard Corbiau, baseado na biografia de Jean-

Baptiste Lully (1992), compositor nascido na Itália, mas que passou a maior parte de 

sua vida trabalhando na corte do Rei Luís XIV.  

 A cena em questão é a representação da entrada final60 de Luís XIV, então 

com quinze anos, no Ballet de La Nuit, que originalmente estreou em 23 de fevereiro 

de 1653 na Salle du Petit Bourbon, no Louvre. O Rei entra em cena suspenso por 

um elevador, numa aparição produzida para ser vista por toda a corte francesa no 

personagem do Sol Nascente, astro que dá vida a qualquer coisa, mas também 

símbolo da ordem e regularidade. Nas próprias sequências do filme em questão, o 

Rei é colocado para se fazer-ver como símbolo de “poder, esplendor, graça, prazer e 

vitória”.  

 Dos salões do Petit Bourbon, 362 anos já se passaram, e os cenários 

espetacularizados de corpos que dançam se amplificaram a nível global, chegando 

às casas de todas as famílias, atravessando a vida dos sujeitos em suas diferentes 

instâncias. Se o corpo do Rei-Sol foi exposto em 1653, as danças produzidas e/ou 

veiculadas pela mídia se encarregam da superexposição do corpo infantil na 

contemporaneidade, num exercício de valorização da aparência, onde são tomados 

como mercadorias a serem apreciadas e consumidas. Aqui as crianças de todas as 

idades, sexos, etnias, religiões são convocadas a se fazer-ver num exercício 

meticuloso de consumo e espetacularização dos seus corpos.  

 Um dos contornos dessa discursividade pode ser visualizado nas Cenas de 

Dança advindas do reality show americano Dance Moms lançado no ano de 2012 

que esmiúça a vida de seis crianças entre seis e treze anos e de suas mães, como o 

próprio nome do seriado já diz. Elas são treinadas pela professora de dança Abby 

Lee Miller para competirem em grandes festivais de dança nos Estados Unidos. A 

tônica do programa é a incitação da visibilidade dos corpos dançantes dessas 

crianças, que convivem num mundo onde a competição e a aparência corporal é 

premissa para o sucesso de cada uma.  

                                            
60 O Ballet de La Nuit é composto por quarenta e cinco entradas divididas em quatro partes. Texto 

Benserade; música: Cambefort e Jean-Baptiste Boesset; coreografia: Chanzy, Mazuel, Mollier e 
Vertpré; ceários: Torelli (BOURCIER, 2001). 
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Cena de Dança 31 - Frame do sétimo episódio da quarta temporada do Reality Show Dance Moms. 
Neste episódio intitulado “Big Trouble in the Big Apple” coloca as bailarinas para competirem entre si, 
para a montagem de um time de elite. 
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Cena de Dança 32 - Imagens do Reality Show Dance Moms.  
 
 Estes enunciados, e muitas cenas de dança já analisadas nas seções 

anteriores, encontram seu fundamento na ética da visibilidade, a partir de padrões 

corporais “eleitos” como desejáveis na contemporaneidade: corpos magros, 

femininos (em sua grande maioria), brancos (também em sua grande maioria) 

longilíneos, alongados. Percebemos como essas cenas de dança, onde as crianças 

são dadas a ver e a serem vistas, comunicam, incitam, ensinam regimes corporais 

do/para o sujeito infantil na atualidade. Tomadas para serem vistos, atuam na 
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orientação do olhar que estas crianças têm do seu próprio corpo e do corpo do 

Outro, a partir de imagens de dança partilhadas pela mídia.  

 Tais regularidades apontam para a automatização das condutas corporais, 

gestualidades e aparências, inscrevendo-se numa continuidade quase estereotipada 

desses corpos que dançam. Este fazer-ver que foi observado no Ballet de La Nuit, 

em 1653, está sendo atualizado nas danças produzidas e/ou veiculadas pela mídia, 

seja no cinema, na TV, seja na diversidade de vídeos postados no Youtube e que 

podem ser visualizados por qualquer pessoa em qualquer lugar a partir dos 

aparelhos celulares conectados na Internet.  
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SÉTIMA CENA: Apontamentos de resistências: ou o que pode o corpo 

heterotópico 

 
Produzir o novo é inventar novos desejos e novas crenças, 

novas associações e novas formas de cooperação. Todos e 
qualquer um inventam, na densidade social da cidade, na 

conversa, nos costumes, no lazer [...]. A invenção não é 
prerrogativa dos grandes gênios, nem monopólio da indústria 

ou da ciência, ela é potencia do homem comum. Cada 
variação, por minúscula que seja, ao propagar-se e ser 

imitada, torna-se quantidade social, e assim pode ensejar 
outras invenções e novas imitações, novas associações e 
novas formas de cooperação. Nessa economia afetiva, a 

subjetividade não é efeito ou superestrutura etérea, mas força 
viva, quantidade social, potencia psíquica e política. 

(PELBART, 2011, p. 23) 
 

 Partindo do pressuposto assumido por este trabalho, que nas danças 

midiatizadas opera-se uma diversidade de maneiras de lidar/produzir o corpo infantil, 

possibilitando distintos modos de enunciação e de subjetivação, esta Cena busca 

analisar nos distintos tipos de “fala” midiatizadas aquele que inventa no corpo modo 

de dizer-se, operando com fazeres-dizeres críticos e propositivos. Neste capítulo 

retornamos às implicações políticas advindas da noção de heterotopias do corpo 

foucaultiana, da noção de corpo performativo em Butler e suas relações com fazer-

dizer performativo na dança de Setenta (2012, 2008). 

 Tais considerações colaboram para pensarmos que, nas fissuras das 

discursividades geradas na Pedagogia Cultural das danças midiatizadas, emergem 

outros discursos que tendem a enunciar corpos produtores de tensões e questões 

sobre o próprio corpo, que são resolvidas no próprio corpo, a partir de mutações 

sucessivas produzindo novos corpos, a priori incompatíveis, nascidos da 

heterogeneidade e da tradução cultural, e que provocam, perturbam e instigam 

novos deslocamentos e descentramentos, tentando  

 
Subverter procedimentos que fixem e rotulem ideias, pensamentos, 
produções [...]. São fazeres que levam a dizeres específicos, fazeres 
que são considerados enquanto atitudes que podem ser encaradas 
como condutas políticas (SETENTA, 2008, p. 84).  
 
 

 Do ponto de vista performativo, percebemos a emergência de enunciados 

produzidos nas danças midiatizadas que indicam diferentes modos de pensar o 
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corpo infantil, engajados num fazer-dizer que está implicado político e esteticamente. 

Nestes enunciados, o corpo infantil pode estar exposto em seus estados transitórios 

e circunstanciais, desconectando-se da ideia de corpo como definido por uma 

normatividade reguladora, mas que é subjetivado a partir da provisoriedade e 

incerteza e problematizado em espaços de resistências. Pensarmos aqui também no 

corpo no viés da analítica foucaultiana do poder na qual o corpo heterotópico se 

mostra como resistência aos processos de subjetivação identitários em meio a 

relações de poderes nos faz amplificar as cenas de dança como afirmação desses 

corpos.  

 O que fica claro é que esses fluxos corporais tendem a escapar das lições 

instauradas pelas discursividades normalizadoras, problematizando o seu corpo, o 

corpo do outro e o corpo na sociedade, assumindo um viés crítico dos outros tipos 

de fazeres em dança, e que vai lidar com questões de identidade e diferença. 

Setenta (2008) sintetiza esta questão quando afirma que  

 
A opção política da diferença vem subverter os processos que fixam 
identidades individualizadas. Esse movimento de não fixação está 
considerado nas dimensões artísticas, sociais e culturais. Nelas, os 
processos compartilhados estão marcados pela diferença em seus 
mecanismos discursivos que se põem a superar a rigidez das 
políticas identitárias que enfatizam a organização e constituição de 
identidades únicas [...]. (SETENTA, 2008, p. 94). 
 
 

 Dito isto, iremos recorrer ao texto fílmico A Batalha do Passinho (2013) 

documentário brasileiro dirigido pelo cineasta Emílio Domingos, produzido pela 

Osmose Filmes e distribuído pela Cine Santa Filmes para pensarmos a abordagem 

performativa e heterotópica potencializada nos corpos infantis que dançam.  

 O documentário em questão segue os passos de crianças e jovens que 

dançam O Passinho, fenômeno cultural de crianças e adolescentes das 

comunidades do Rio de Janeiro. Surgido do funk, é uma forma coreográfica que 

mistura estilos como o frevo e o samba, o break, o freestep sendo uma dança muito 

pessoal, onde a composição e a improvisação coreográfica dão o tom dos 

movimentos e coreografias. 
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 O Passinho teve início, segundo o site do Instituto Itaú Cultural61, no ano de 

2011 e foi idealizado pelo músico e produtor cultural Rafael Soares, conhecido como 

Nike e pelo jornalista e escritor Julio Ludemir. Depois de percorrer as comunidades 

cariocas do Andaraí, Borel e Salgueiro, o Passinho percorreu dezesseis favelas da 

cidade e no dia 28 de abril de 2012 atraiu 48 mil pessoas no Parque Madureira, o 

maior público na história desse parque carioca. 

 Segundo o mesmo site62, o Passinho teve grande visibilidade midiática com 

um flash mob – performance coletiva em meios urbanos -, em uma estação do metrô 

da zona sul do Rio de Janeiro. Com a participação de dois violoncelistas eruditos, os 

irmãos Santoro, e do beatbox de boca, o músico Rafael Soares, o Passinho foi 

dançado por crianças e jovens de diferentes comunidades cariocas, com a trilha 

sonora que misturava clássicos do funk, como a canção Rap da Felicidade (Cidinho 

e Doca) que diz “eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, 

e poder me orgulhar e ter a consciência que pobre tem seu lugar [...] com o clássico 

Trenzinho Caipira de Heitor Villa-Lobos. No canal Youtube, o vídeo tem atualmente63 

mais de 300.000 visualizações.  

                                            
61  Disponível em http://novo.itaucultural.org.br/programe-se/agenda/evento/batalha-do-passinho-do-

rio-a-sao-paulo/. Acesso em 22/04/15. 
62  Informação disponível em http://novo.itaucultural.org.br/programe-se/agenda/evento/batalha-do-

passinho-do-rio-a-sao-paulo/. Acesso em 22/04/15. 
63 Pesquisa realizada em 20/04/15. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O0EqgLk_wc8. Acesso em 20/04/15. 
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Cena de Dança 33 - Imagem do flash mob Todo mundo no passinho. Disponível em 
http://www.labcriativo.com.br/flash-mob-funk-no-rio-de-janeiro/. Acesso em 23/04/15.  
 

 No texto fílmico A Batalha do Passinho, homônimo das competições de dança 

do Passinho64  somos convidados a viver o cotidiano de crianças e jovens de 

diferentes favelas do Rio de Janeiro, na busca de formas de dançar criativas, 

improvisadas, improváveis, fluidas como nos fala Domingos em entrevista concedida 

ao Canal Brasil em novembro de 2013: 

O passinho é uma dança que é um fenômeno dentro do funk, um 
fenômeno na cultura urbana carioca contemporânea. O Passinho é 
uma dança que surgiu nos bailes há cerca de dez anos, ganhou a 
internet, surgindo a Batalha do Passinho que midiatizou a dança e 
agora chegou aos cinemas. Eu era fã dos garotos, os vi no Youtube e 
quis levar eles para a grande tela [...]. O Passinho é pura 
antropofagia: os garotos dançam o ritmo que é o “tamborzão” que é o 
funk que se acelerou a partir de 2000...Só eles conseguem dançar 
nessa velocidade, mas o Passinho absorve outras danças: as 
pessoas costumam dizer que o passinho é a mistura de funk, mais 
break, mais Kuduro, mais frevo, mais samba... só que são inúmeras 
outras danças, inúmeros movimentos...não dá pra limitar em cinco 
coisas só... Eles estão me vendo agora estes gestos que estou 
fazendo para ti e eles podem incorporar isso na dança deles daqui a 
quinze minutos se eles quiserem...é muito livre e por isso que o 
passinho é muito rico (Entrevista concedida por Emílio Domingos 
para o Canal Brasil. Disponível em http://globotv.globo.com/canal-

                                            
64 As Batalhas do Passinho são competições do Passinho que foram realizadas esporadicamente em 

diversas favelas do Rio de Janeiro. 
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brasil/cinejornal/v/emilio-domingos-diretor-do-filme-a-batalha-do-
passinho-fala-sobre-seu-projeto/2932846/. Acesso em 24/04/15.  

 

 Somos tomadas nas cenas do documentário por uma produção de gestos, de 

movimentos de dança extremamente elaborados, com uma capacidade de 

improvisar que impressiona, e que nos faz perceber estratégias de escape, de 

resistência desses corpos: corpos fora do lugar, como diria Foucault (2013): crianças 

e jovens, negros e pobres em sua maioria, estigmatizados por serem dançarinos de 

funk, vista pela sociedade como uma dança tosca, vulgar e de mal gosto, ou como 

nos diria Sodré (2013) impregnadas de elementos popularescos ou “grotescos”. Tais 

Cenas de Dança trazidas por Domingos dizem respeito a “algo mais”, imagens por 

vezes indescritíveis, mas que produzem em nós efeitos éticos e estéticos 

particulares, advindos talvez de uma rara simplicidade alcançada. Nos deixam em 

suspenso, dizem respeito ao descontínuo dos modos de produzir/subjetivar o corpo 

infantil. É mais do que poderes e saberes sobre esses corpos. É a potência do 

corpo. Para Yvonne Maggie, professora titular do Departamento de Antropologia 

Cultural do Instituto de Filosofia de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ, o documentário pode ser observado como  

Uma descrição etnográfica cuidadosa nos leva às favelas e às 
formas socialmente construídas de pensar, sentir e agir dos que 
vivem o dia a dia no mundo dos bailes. Eles são entrevistados na 
praça, em casa e em espaços urbanos cheios de precariedade e, às 
vezes, se pode descortinar a cidade maravilhosa ao fundo, como um 
sinal de que eles estão longe, mas podem ter o privilégio da beleza 
carioca que os inspira. Os meninos treinam a dança em espaços 
exíguos. Arrastam sofás e poltronas para ter uma pequena pista na 
casa. Olhando a sombra na parede, inventam, criam e ousam se 
transformar em Michael Jackson ou em um Nureyev caboclo. O 
corpo é objeto de criação e a música pode ser do funk ao rap, 
passando pelo frevo e outros ritmos (MAGGIE, Yvonne, 2013. 
Disponível em http://g1.globo.com/platb/yvonnemaggie/2013/10/17/a-
batalha-do-passinho-de-emilio-domingos/. Acesso em 12/03/15.  
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Cena de Dança 34 - Frames do Documentário A Batalha do Passinho (2013). 
 
 
 Observamos no documentário a importância dada à Internet como a mídia 

potencializadora para dar visibilidade para a dança do Passinho. O furo do real no 

virtual – e vice e versa - foi uma estratégia potente para colocar na cena midiática 

corpos dançantes tão inovadores e diferentes entre si, que estavam espalhados 

pelas diferentes comunidades do Rio de Janeiro, sem recursos, mas foram sendo 

mobilizados, principalmente pelo canal Youtube, que foi tomado como espaço de 

pesquisa e de divulgação do dançarino do passinho. 

 Em uma das cenas do filme, uma das poucas meninas que aparece no 

documentário, e que é a mediadora de uma das mais importantes comunidades do 

Passinho nas redes sociais, examina a importância da internet na visibilidade do 

Passinho: “Olha, a Internet foi fundamental, porque assim...não tinha como os 

garotos saírem da comunidade deles, da favela deles para ir divulgar o trabalho 

deles em lugar nenhum” (Fala de Leandra Perfects, mediadora de uma comunidade 

do Passinho na Internet).  

 A capacidade de divulgação de suas próprias danças, que são filmadas de 

forma caseira por celulares ou câmeras digitais, é ratificada em pesquisa no canal 

Youtube das palavras Batalha do Passinho onde foram visualizados 

aproximadamente 44.300 resultados.  
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Imagem 55 - Pesquisa realizada no Youtube sobre Batalha do Passinho. Disponível em 
https://www.youtube.com/results?search_query=batalha+do+passinho. Acesso em 25/04/15. 
  

 O que podemos entender a partir deste documentário é a ocupação de um 

espaço midiático, por corpos de crianças e jovens que se deixam filmar, em suas 

danças, e divulga-as, como que numa denúncia de uma sociedade que não dá 

visibilidade a seus corpos e à dança que seus corpos dançam. As cenas em que o 

diretor Emílio Domingos produz dão voz e visibilidade a esses corpos, e são como 

fios que nos atam a uma atitude de crítica permanente, tratando de descortinar o 

singular e o contingente, o experimental. São corpos que não se (con)formam e se 

fazem visíveis midiaticamente, afirmando a sua existência.  

 O documentário invoca também o espaço de empoderamento que essas 

crianças e jovens ganharam nas próprias comunidades onde moram, como relata a 

mediadora da comunidade virtual da Batalha do Passinho: “aí você é dançarino ou 

traficante. Quem tem poder hoje na favela ou é dançarino ou traficante”. 

 Sobre os movimentos, os gestos dos corpos que dançam o Passinho, somos 

convidados, a partir do texto fílmico em questão, a experienciar as diferentes formas 
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de improvisação e composição coreográfica desse novo jeito de dançar, que transita 

em diferentes estéticas: samba, frevo, funk, movimentos cotidianos, kuduro, break, 

diferentes movimentos de chão, quedas, torções, giros, deslizamentos e demais 

ações que são encadeadas virtuosamente pelos dançarinos. 

 Poderíamos dizer que o corpo das crianças e jovens dançarinos do Passinho 

é um corpo híbrido como sinaliza Laurence Louppe (2000, p. 32) como “aquele 

oriundo de formações diversas, acolhendo em si elementos díspares, por vezes 

contraditórios”. A hibridação do corpo na dança do Passinho poderia ser entendida 

como corpos que, mesmo mantendo resquícios de sua identidade, encontram 

estratégias de deslizar entre técnicas de dança até então incompatíveis, tendo o 

domínio não somente de uma técnica em particular, com a competência de transitar 

entre várias linguagens, tendo várias técnicas de dança em sua “colagem” corporal. 

Tais procedimentos vão além dos movimentos estereotipados e repetitivos, cópias 

de passos, importando mais o modo como os dançarinos escolhem e organizam as 

informações no seu corpo. 
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Cena de Dança 35 - Frames do Documentário A Batalha do Passinho (2013). Primeira Etapa da 
Batalha do Passinho, Morro do Borel (16/09/11). 

 

 

Cena de Dança 36 - Frames do Documentário A Batalha do Passinho (2013). Primeira Etapa da 
Batalha do Passinho, Morro do Borel (16/09/11). 
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Cena de Dança 37 - Frames da Final da Batalha do Passinho entre Jackson e Cristian. 
 
 No bojo dos atravessamentos sobre os corpos que dançam no texto fílmico A 

Batalha do Passinho, podemos pensá-los como corpos heterotópicos na perspectiva 

foucaultiana da resistência, como sendo uma forma de estética da existência, contra 

a disciplina, contra o controle, contra a biopolítica. Os corpos que dançam resistem 
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também como realização de obra de arte, atualização do cuidado de si como prática 

de liberdade. 

 No sentido performativo em Butler, podemos entender que, apesar de uma 

reiteração forçada de normas que regulam e nomeiam esses corpos,  

 
[...] a materialização não é nunca, totalmente completa, que os corpos 
não se conformam, nunca, completamente às normas pelas quais sua 
materialização é imposta. Na verdade, são as instabilidades, as 
possibilidades de rematerialização, abertas por esse processo, que 
marcam um domínio no qual a força da lei regulatória pode se voltar 
contra ela mesma para gerar rearticulações que colocam em questão 
a força hegemônica daquela mesma lei regulatória (BUTLER, 2010, p. 
154).  
 
 

 O que podemos dizer desses corpos descritos no filme A Batalha do Passinho 

a partir da noção de performatividade em Butler é a observação de que esses 

corpos, apesar de serem reiterados por normatividades, não se enquadram nelas, 

mas sim, impõem novas formas de identificação tornando o corpo que dança um 

produto de efeitos performativos através de novas identificações ou como nos diz a 

autora (2003, p. 54), 

 
As produções se desviam de seus propósitos originais e mobilizam 
inadvertidamente possibilidades de “sujeitos” que não apenas 
ultrapassam os limites da inteligibilidade cultural como efetivamente 
expandem as fronteiras do que é de fato culturalmente inteligível 
(BUTLER, 2003, p. 54).  
 
 

 No “desvio” heterotópico pensado por Foucault nas duas conferências 

radiofônicas proferidas no ano de 1966, percebemos a validade na afirmação dos 

corpos que dançam o Passinho como resistências aos processos de subjetivação, 

observando-os entre os saberes e os poderes, entre as práticas discursivas e não 

discursivas, entre os dispositivos e as normas.  

 Para além das análises do poder disciplinar e da biopolítica empreendidas 

sobre os corpos, pode-se pensar, com o diretor Emílio Domingos, nas heterotopias 

do corpo como potência do corpo, um corpo resistência, que mesmo no olhar viciado 

das representações, das identidades homogeneizadoras e normalizadoras, tem 

pontos de fuga que podem transitar. É a possibilidade de construção de um ethos, 

de um estilo de vida, um mundo de sociabilidade em meio a tiros, violência e 

violação de direitos das crianças e dos adolescentes.  
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 Na ampliação do debate, ao trazer o fazeres-dizeres dos corpos que dançam 

na perspectiva de Jussara Setenta (2012, 2008) percebemos que as noções trazidas 

pela autora nos auxiliam também a pensarmos os corpos das crianças e jovens que 

dançam o Passinho como produtores de questões e não [somente] receptáculo 

reprodutor de passos ordenados [...] (SETENTA, 2008, p. 20). Na ideia trazida pela 

autora compreendemos que o corpo que dança é permeado por um sentido político, 

ou seja, o corpo age no mundo a partir de uma determinada “coleção de informação” 

(SETENTA, 2008, p. 30) implicada num determinado modo de agir no mundo. Tais 

considerações colaboram para pensarmos que um corpo que dança que se enuncia 

performativo necessita de um fazer-dizer de movimentos tratados de maneira crítico-

reflexiva, representando tipos de resistências que não partem mais de corpos-ideais 

mas sim de corpos-ideias. A abordagem defendida por Setenta (2008) nos possibilita 

pensar que nas danças midiatizadas o corpo infantil pode ser visto também a partir 

da exposição de suas ideias, questões e conflitos, revelando que para além da cópia 

e repetição de passos e sequências coreografadas na/pela mídia, o sujeito infantil 

tem seu modo de organizar, escolher, articular e disponibilizar diferentes 

informações do/sobre o seu corpo.  
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REDES DISCURSIVAS SOBRE O CORPO INFANTIL NAS DANÇAS 

MIDIATIZADAS: TRAMA DE PODERES, SABERES E RESISTÊNCIAS 

 

 Nas cenas anteriores procuramos descrever e analisar os discursos sobre o 

corpo infantil produzidos e postos em circulação pelas danças midiatizadas que 

convergiram para a produção de uma rede de inteligibilidade sobre o corpo 

infantil, que, num regime de coexistência discursiva dos enunciados reitores e dos 

enunciados derivados, foi-se apresentando a partir de lições entendidas nesta 

pesquisa a partir do debate produzido por Carvalho (2011, p. 02) como “ferramenta 

pedagógica soberana no ato de subjetivação”. Foi na produção destas lições que 

percebemos na pedagogia cultural das danças produzidas e/ou veiculadas 

midiaticamente as estratégias de poderes e saberes que produzem subjetividades 

multidimensionais que são insistentes em afirmar que: 

(1) todos os corpos devem entrar na dança, fazendo-nos entender que ao produzir 

discursos de integração e democratização as danças midiatizadas convocam uma 

diversidade de sujeitos infantis de diferentes tipos físicos, segmentos étnicos, faixa-

etária e camadas sociais, numa eficaz estratégia de governamento dos corpos. Este 

tópico analítico reflete a eficácia da biopolítica na condução da conduta dos corpos, 

que não age sobre um tipo de sujeito, mas sobre todos.  

(2) as danças midiatizadas produzem linhas de força para a atualização das 

questões de gênero e sexualidade. Quisemos dizer com isso que nas análises 

produzidas emergiram continuidades e descontinuidades discursivas que tomam as 

assimetrias entre o masculino e o feminino como princípio de inteligibilidades, 

produzindo “lições" para/nos corpos infantis que marcam as maneiras de ser menino 

e/ou de ser menina, educando-os como sujeitos de gênero (MEYER, 2013), e que 

promovem tensões ligadas à sexualidade, dizendo respeito à maneira na qual 

usamos os nossos corpos na expressão de desejos e prazeres (LOURO, 2007b). 

Observamos que as danças produzidas e/ou veiculadas midiaticamente vêm 

subjetivando os corpos infantis para se aproximarem da norma desejada, a partir de 

investimentos que estão articulados com campos de saberes e poderes 

institucionalizados, ratificando certos efeitos de verdade que tomam a docilidade do 

corpo, a descrição dos gestos, a delicadeza nas formas como um padrão para o 

corpo de menina. Para o corpo de menino são atribuídos valores como força, 

agressividade e virilidade. Na contramão deste discurso, das análises empreendidas 
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emergiram a presença de Cenas de Dança que anunciam e promovem um discurso 

hipersexualizado para/sobre os corpos infantis. É o corpo do recato e da inocência, 

mas também é o corpo do desejo e do prazer, oscilando entre os procedimentos da 

revelação e da censura ou da repressão com relação à sexualidade.  

(3) as danças midiatizadas, em sua função pedagógica, ensinam às crianças uma 

série de recomendações, preceitos e regras sobre as condutas corporais 

“saudáveis”, sustentadas por campos de saberes específicos, como o discurso 

médico-higienista. Ao mesmo tempo, analisamos a interpenetração do discurso 

médico-higienista na emergência de novas discursividades vinculadas ao discurso 

da “promoção à saúde” e de “qualidade de vida”. O que quisemos argumentar é que, 

das análises empreendidas nesta seção, emergiram enunciados que têm afinidades 

com os manuais de puericultura e com as discursividades médico-higienistas, mas 

também com novos mecanismos de normalização que não respondem somente aos 

propósitos higienistas, que foram organizados a partir da ordem e da disciplina e da 

correção, entrando na cena mecanismos de estimulação à adoção de hábitos 

saudáveis a partir de novas formas biopolíticas de governamento dos corpos 

infantis. 

(4) as danças midiatizadas se encarregam da superexposição do corpo infantil na 

contemporaneidade, num exercício de valorização da aparência, onde são tomados 

como mercadorias a serem apreciadas e consumidas. Aqui as crianças de todas as 

idades, sexos, etnias, religiões são convocadas a se fazer-ver num exercício 

meticuloso de consumo e espetacularização dos seus corpos. Os enunciados 

descritos e analisados encontram seu fundamento na ética da visibilidade, a partir de 

padrões corporais “eleitos” como desejáveis na contemporaneidade: corpos magros, 

femininos (em sua grande maioria), brancos (também em sua grande maioria) 

longilíneos, alongados. Percebemos como essas cenas de dança comunicam, 

incitam, ensinam regimes corporais do/para o sujeito infantil na atualidade. Tomadas 

para serem vistas, atuam na orientação do olhar que estas crianças têm do seu 

próprio corpo e do corpo do Outro, a partir de imagens de dança 

partilhadas/produzidas midiaticamente.  

(5) mas também, nas análises das cenas de dança, percebemos a emergência de 

enunciados que indicam diferentes modos de pensar o corpo infantil, engajados num 

fazer-dizer que está implicado político e esteticamente. Nestes enunciados, o corpo 

infantil pode estar exposto em seus estados transitórios e circunstanciais, 
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desconectando-se da ideia de corpo como definido por uma normatividade 

reguladora, mas que é subjetivado a partir da provisoriedade e incerteza e 

problematizado em espaços de resistências. Pensando no viés da analítica 

foucaultiana do poder, o corpo heterotópico se mostra como resistência aos 

processos de subjetivação identitários em meio a relações de poderes que nos 

fazem pensar as cenas de dança como afirmação desses corpos. 

 Nestes termos, a Pedagogia Cultural das danças midiatizadas é tomada como 

uma rede de produção de discursos sobre os corpos infantis, operando nos 

processos de subjetivação identitária, a partir de tecnologias voltadas para a 

administração dos sujeitos infantis na pós-modernidade, num investimento fluido que 

opera sobre o corpo de cada criança individualmente, mas que é muito mais potente 

ao agir sobre a gestão da conduta de toda a população infantil. O que podemos 

dizer é que na simultaneidade e na dispersão dos enunciados que produziram 

diferentes lições sobre o corpo infantil, elementos da biopolítica são tomados como 

estratégicos porque não incidem em um só lugar, mas em qualquer lugar, e não 

somente sobre um corpo de um sujeito infantil, mas sobre os corpos de todos os 

indivíduos.  

 Sobre essa problemática, a gestão da vida da população entra em cena a 

partir das danças midiatizadas, dentro de uma política que não é somente da 

coerção e do disciplinamento dirigida ao indivíduo, como nos diz Foucault, mas 

também, dirigida a multiplicidades de infâncias, afetadas midiaticamente num 

processo de conjunto. Neste sentido o que emerge das análises produzidas neste 

trabalho é o entendimento de que as danças produzidas e/ou veiculadas 

midiaticamente são uma das estratégias que efetivam a biopolítica, pois convocam 

os sujeitos infantis a assumirem posições, regulando-os a partir de investimentos 

discursivos, passando a contribuir sobremaneira no aprimoramento de táticas de 

governamentalidade sobre o corpo infantil na contemporaneidade. 

 Ao mesmo tempo, pensar a partir da biopolítica nos possibilitou pensar 

também a partir das resistências, do incontrolável, das heterotopias produzidas na 

própria gestão da vida. Foi assim que saltou aos olhos a emergência de enunciados 

de corpos que dançam representando tipos de resistências que não partem mais de 

corpos-ideais, mas sim de corpos-ideias.  
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QUADRO 6 – Redes discursivas sobre os corpo infantis: a pedagogia cultural 
das danças midiatizadas como região de constituição de subjetividades  
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PARA FINALIZAR A DANÇA... 

 

 Trazer para esta tese o tema das danças midiatizadas como uma Pedagogia 

Cultural produtora de discursos sobre os corpos infantis na contemporaneidade foi 

mergulhar nos nossos mundos vividos como artista, pesquisadora e pedagoga. Foi 

também um desafio, dada a amplitude da temática e escassez de estudos na área. 

Mas, acima de tudo, foi um mergulhar em caminhos investigativos intensos, na 

descoberta de novas proposições teórico-metodológicas, que lançou-nos olhar para 

“danças” que ainda não conhecíamos, mas que nos propusemos a aprendê-las. 

Assim, como na composição desta dança que imaginamos, cada parte desta 

pesquisa procurou transcender os limites da investigação fundada na lógica, indo ao 

encontro da estética e da criatividade. Isso porque acreditamos como Barreto (2004) 

que as experiências de dançar e pesquisar devam-se entrelaçar. 

 Ao longo desta pesquisa, descrevemos e analisamos as regularidades e a 

dispersão de enunciados, do seu funcionamento e interconexões em formações 

discursivas comuns e em disputas sobre o corpo infantil, presentes de forma 

particular nas danças midiatizadas que entraram em cena para entendermos como 

esses corpos estão se organizando a partir de um intrincado “jogo de saberes e 

poderes” que tem efeito em suas condutas. Também foram entendidas como uma 

Pedagogia Cultural sendo tomadas como uma das instâncias privilegiadas para 

“educar” os corpos infantis, prescrevendo assim, estratégias de controle, regulação e 

governamento (FOUCAULT, 2008). Assim, enquanto as crianças se divertem, se 

alegram, e são provocadas por diferentes sentimentos e desejos quando dançam, 

inscrevem nos seus corpos marcas e normas consideradas desejáveis e 

necessárias. Ao mesmo tempo, captou algumas linhas de fuga (DELEUZE, 1999), 

ou como nos fala Pelbart (2011, p. 13), linhas de dominação e liberação, de “controle 

e de escape, de comando e de resistência”. 

Dada a hipótese desta pesquisa, que as danças midiatizadas pautam e 

orientam o corpo das crianças operando sobre a constituição de subjetividades, 

propondo-lhe uma diversidade de normas, regras e “práticas de si, necessárias a um 

tipo de “relação consigo”, afirmando-se como um espaço privilegiado para educar 

seus corpos, traçamos um caminho teórico-metodológico para esta tese que se 

vinculou ao pensamento pós-moderno, aos estudos pós-estruturalistas e à 

ampliação da ênfase dada à linguagem como um sistema de significação, com a 



241 

noção de discurso em Michel Foucault. Nesses termos, considerando a análise 

discursiva produzida, os elementos conceituais do pensamento pós-moderno e pós-

estruturalista, incorporados aos Estudos Culturais, ganharam relevância, 

particularmente as noções de cultura e linguagem como um campo fluido, 

indeterminado e incerto, mas também como campos de dominação e de contestação 

dos discursos sobre os corpos infantis produzidos/veiculados pelas danças 

midiatizadas. No bojo dessa discussão recorremos à noção de midiatização para o 

entendimento da emergência de novas matrizes de representação da dança que 

foram produzidas pela mídia, diferindo das tradicionais formas dançantes produzidas 

historicamente; recorremos também à noção de dispositivo pedagógico da mídia 

desenvolvida pela professora Rosa Maria Bueno Fischer, a partir da noção 

foucaultiana de dispositivo para o entendimento da diversidade de aprendizados 

sobre o corpo infantil, que se dá pela contribuição midiática. 

Ainda no debate teórico desta pesquisa recorremos às reflexões advindas de 

diferentes campos de conhecimento, com o argumento de que o deslocamento do 

território estável do sujeito infantil na contemporaneidade deu-se também através do 

corpo. Apostamos na perspectiva da construção cultural do corpo pela cultura, 

apontando-o como produto de diferentes discursividades, de diferentes campos de 

conhecimento que compõem uma “fábrica social do corpo”. Ao recorrer a este 

debate nos implicamos com as noções foucaultianas de poder, poder disciplinar, 

biopolítica, governamentalidade, modos de subjetivação, cuidado de si como 

aproximação necessária para o entendimento que as danças midiatizadas são uma 

das estratégias que efetivam o biopoder convocando os sujeitos infantis a 

assumirem posições, regulando-os a partir de investimentos discursivos sobre seus 

corpos, numa crescente pedagogização da infância na contemporaneidade, 

passando a contribuir sobremaneira no aprimoramento de táticas de 

governamentalidade e fabricação de corpos infantis. No fluxo do debate teórico 

sobre o corpo, reconhecemos a dança como “cenário” onde foram produzidos 

múltiplos discursos sobre ele, tomando como argumento que a dança é produtora de 

significados que estabelecem diversos modos de enunciar e perceber o corpo.  

Como aporte metodológico, a abordagem analítica de discurso inspirada na 

teoria de discurso de Michel Foucault – a arqueogenealogia – foi selecionada, por 

poder captar as condições de emergência enunciadas relacionadas aos 

acontecimentos discursivos que incidem sobre o corpo infantil nas danças 
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midiatizadas. Acreditamos que a análise arqueogenealógica foi aquela que nos 

possibilitou penetrar em práticas não-verbais, visualizar nas imagens das Cenas de 

Dança, os gestos e o movimento como produtoras de discursos sobre o corpo 

infantil. 

 O que foi produzido analiticamente a partir desta proposta metodológica 

convergiu para a produção de uma rede de inteligibilidade sobre o corpo infantil, 

advindo de diferentes discursividades dos campos religioso, médico-higienista, dos 

manuais pedagógicos, dos documentos legais brasileiros, que, em regime de 

coexistência discursiva, interpenetraram-se na produção dos discursos sobre o 

corpo infantil, produzindo a partir das danças midiatizadas uma série de estratégias 

de governamento dos corpos infantis operadas a partir de lições, entendidas nesta 

pesquisa a partir do debate produzido por Carvalho (2011, p. 02) como “ferramenta 

pedagógica soberana no ato de subjetivação” e com Larrosa (2010) como um jogo 

de ensinar e aprender ou como uma chamada à leitura onde os alunos são 

convocados a um texto, chamados a um texto (LARROSA, 2010).  

 Foi na produção destas lições que percebemos as estratégias de poderes e 

saberes que produzem subjetividades multidimensionais que são insistentes em 

afirmar que (1) todos os corpos podem – e devem - entrar na dança, ao promover os 

discursos de integração e democratização; produzindo (2) “lições" para/nos corpos 

infantis que marcam as maneiras de ser menino e/ou de ser menina, educando-os 

como sujeitos de gênero (MEYER, 2013), e que promovem tensões ligadas à 

sexualidade, dizendo respeito à maneira na qual os corpos são usados na 

expressão de desejos e prazeres (LOURO, 2007b); (3) as danças midiatizadas, em 

sua função pedagógica, ensinam às crianças uma série de recomendações, 

preceitos e regras sobre as condutas corporais “saudáveis”, ao mesmo tempo em 

que produzem novas discursividades vinculadas ao discurso da “promoção à saúde” 

e de “qualidade de vida”; (4) as danças midiatizadas se encarregam da 

superexposição do corpo infantil na contemporaneidade, num exercício meticulosos 

de valorização da aparência e espetacularização dos seus corpos, na produção de 

padrões corporais “eleitos” como desejáveis na contemporaneidade: corpos magros, 

femininos (em sua grande maioria), brancos (também em sua grande maioria) 

longilíneos, alongados; (5) mas também, percebe-se a emergência de enunciados 

que indicam diferentes modos de pensar o corpo infantil, engajados num fazer-dizer 

que está implicado político e esteticamente, desconectando-se das definições 
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corporais produzidas por uma normatividade reguladora, mas que é subjetivado a 

partir da provisoriedade e incerteza e problematizados em espaços de resistências. 

Pensando no viés da analítica foucaultiana do poder, o corpo heterotópico se mostra 

como resistência aos processos de subjetivação identitários em meio a relações de 

poderes que nos fazem pensar as cenas de dança como afirmação desses corpos. 

 Nestes termos, a Pedagogia Cultural das danças midiatizadas foi tomada 

como uma rede de produção de discursos sobre os corpos infantis na 

contemporaneidade, operando nos processos de subjetivação identitária, num 

investimento fluido que opera sobre o corpo de cada criança individualmente, mas 

que é muito mais potente ao agir sobre a gestão da conduta de toda a população 

infantil. Foram observados na simultaneidade e na dispersão dos enunciados que 

produziram diferentes lições sobre o corpo infantil elementos da biopolítica incidindo 

sobre eles porque não atuam em um só lugar, mas em qualquer lugar, e não 

somente sobre um corpo de um sujeito infantil, mas sobre os corpos de todos os 

indivíduos. No nosso entendimento, a dimensão biopolítica que emergiu das 

análises foi um elemento vital que fortaleceu os argumentos deste trabalho, nos 

permitindo observar as danças midiatizadas para além do discurso estético. 

 O que podemos enfatizar é que neste movimento foram se produzindo 

sentidos culturais, instruções, novas normatividades, sem perder de vista antigas 

normatividades advindas de diferentes campos de saber. E neste investimento as 

danças produzidas/veiculadas midiaticamente vão se configurando como uma 

importante tarefa cultural para os sujeitos infantis. Entretanto, ao admitir como 

Foucault que as estratégias de governamentalidade exigem a admissão de “um jogo 

complexo e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e 

efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de resistência [...] de uma 

estratégia oposta” (FOUCAULT, 1990a, p. 96), podemos perceber espaço de 

criação, desvios e resistências produzidos por esses corpos.  

 Por fim, é premissa destacar a fluidez e a incompletude desta pesquisa. 

Fluida, pois antes do ponto final deste trabalho, uma diversidade de danças 

produzidas e/ou veiculadas midiaticamente tratou de atualizar os arquivos aqui 

analisados. Incompleta, pois as diferentes lições produzidas para o corpo infantil 

midiaticamente mudam suas estratégias pedagógicas com muita rapidez, ampliando 

o seu alcance, o que implica em um reciclamento constante de descrição e análises 

destes discursos.  
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 Esta pesquisa foi apenas uma das possibilidades de se falar da infância e 

seus corpos, e o constante jogo de poderes e saberes que se movimenta e se 

expande a partir das danças midiatizadas. Foi também a tentativa de dar visibilidade 

à problemática dos estudos de mídia, infância, dança e corpo infantil ainda pouco 

debatidos academicamente. Reconhecemos que ao tentar dar visibilidade a diversas 

danças produzidas e/ou veiculadas midiaticamente, podemos ter deixado de 

aprofundar algumas questões, mas assumimos esta escolha na pretensão de que 

outros desdobramentos acadêmicos sejam futuramente consequência deste estudo. 

 Chegamos ao final desta tese reiterando a necessidade de pensarmos sobre 

a educação do/para o corpo infantil que se respalde tanto em sua afirmação como 

dimensão somática, quanto em potência e energia. Neste viés, educar o corpo na 

infância não passaria pela doutrinação ou normatização de gestos, mas a 

proposição de experimentá-lo a partir de lugares desconhecidos. Aproximando essa 

ideia com a passagem foucaultiana em que metaforicamente usa a imagem do navio 

como uma heterotopia por excelência65, podemos pensar a educação do corpo como 

heterotopia, na qual o “barqueiro-educador” possa levar o aluno a viajar por lugares 

outros que não comportam mapas precisos, mas sim cartografias aproximadas de 

lugares incertos. Uma educação heterotópica que não se conforme com a criação e 

reprodução das subjetividades identitárias, mas que promova a produção de 

processos de subjetivação com resistência aos poderes que reinam nos espaços 

microfísicos e que se instalam nos corpos. Neste sentido, a educação para o corpo 

heterotópico estaria alicerçada no cultivo da estética da existência no âmbito 

educativo na possibilidade de construção desses corpos resistência... heterotopias 

corporais ...corpos fora do lugar, que transitam por entre as redes discursivas de 

normatizações e controle. 

  

                                            
65 “[…] e se considerarmos que o barco, o grande barco do século XIX, é um pedaço de espaço 

flutuante, lugar sem lugar, com vida própria, fechado em si, livre em certo sentido, mas fatalmente 
ligado ao infinito do mar e que, de porto em porto, de zona em zona, de costa em costa, vai até as 
colônias procurar o que de mais precioso elas escondem naqueles jardins orientais que 
evocávamos há pouco, compreenderemos porque o barco foi, para a nossa civilização – pelo 
menos desde o século XVI – ao mesmo tempo, o maior instrumento econômico e nossa maior 
reserva de imaginação. O navio é a heterotopia por excelência. Civilizações sem barcos são como 
as crianças cujos pais não tivessem uma grande cama na qual pudessem brincar; seus sonhos 
então desvanecem, a espionagem substitui a aventura, e a truculência dos policiais, a beleza 
ensolarada dos corsários” (FOUCAULT, 2013, p. 30). 
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