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[...] desde a primeira representação pública que 

Paris declarou que a dança do ventre é algo de 

inimitável. E todos quiseram ver como é. 

Façamos como eles e entremos numa das 

tendas, agora que o concerto principia. 

(REIS, 1994, p. 76)  
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RESUMO 

 

Esta tese busca observar como se constrói a identidade feminina em textos destinados à 

Dança do Ventre (DV). Para tanto, utiliza como marco teórico o conceito de discurso de 

Maingueneau (1997; 2008; 2011; 2014; 2015), a noção de gênero discursivo do Círculo de 

Bakhtin (BAKHTIN, 2008; VOLÓCHINOV, 2017), bem como teorias que englobam a 

concepção de identidade e de cultura (HALL, 2012; SILVA, 2012; LARAIA, 2014). 

Partindo-se do pressuposto de que a dança é uma forma de linguagem, ela irá refletir e 

refratar (VOLÓSHINOV, 2009) questões históricas, sociais e culturais. Dessa forma, 

propõe-se uma reflexão sobre como a mulher é caracterizada nesta dança utilizando como 

córpus seis artigos da coluna “Sagrado Feminino” da revista Shimmie, especializada em DV, 

bem como livros que abordam a referida dança (LYZ, 1990; BENCARDINI, 2002; 

ARRUDA, 2011). Empregando a noção de metodologia como processo (BARROS; 

PASSOS, 2009), nota-se que tanto o não verbal como o verbal auxiliam na formação 

identitária de mulher/bailarina presente nos textos e, desse modo, busca-se analisar: (a) os 

elementos icônicos, tais como, as imagens e as cores usadas no córpus; e (b) os elementos 

verbais ou paratextos (MAINGUENEAU, 2011), especificamente, os títulos, epígrafes e 

citações. O resultado das análises aponta para o fato de que nesses materiais persiste uma 

reprodução de enunciados que costumam ser socialmente atribuídos às mulheres, de modo a 

qualificá-las como invejosas, fofoqueiras, desequilibradas.  Ao mesmo tempo, há um convite 

a se restabelecerem, buscarem sua deusa interior, o que, muitas vezes, é sinônimo de 

delicadeza, meiguice. Em outros momentos, a feminilidade está somente conectada à ideia 

de ter uma voz suave, cabelo e pele bonitos. Assim, percebe-se, por meio da noção de 

interdiscurso (MAINGUENEAU, 2008) que há um diálogo recorrente com a noção de 

mulher idealizada em nossa sociedade: a mulher bonita, delicada, educada, calma. 

 

Palavras-chave: análise do discurso; mulher; dança do ventre 
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RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como objetivo observar la construcción de la identidad femenina en textos 

destinados a la Danza del Vientre (DV). Así, se utiliza como marco teórico el concepto de 

discurso de Maingueneau (1997; 2008; 2011; 2014; 2015), la noción de género discursivo 

del Círculo de Bajtín (BAKHTIN, 2008; VOLÓCHINOV, 2017), y también teorías que 

engloban las concepciones de identidad y cultura (HALL, 2012; SILVA, 2012; LARAIA, 

2014). A partir del presupuesto de que la danza es una forma de lenguaje, esta refleja y 

refracta (VOLÓSHINOV, 2009) cuestiones históricas, sociales y culturales. De esta manera, 

se propone una reflexión sobre cómo se caracteriza a la mujer en la danza, utilizando como 

corpus seis artículos de la columna “Sagrado Feminino” de la revista Shimmie, especializada 

em DV, y también  los libros que abordan la misma danza (LYZ, 1990; BENCARDINI, 

2002; ARRUDA, 2011). Recurriendo el concepto de metodología como proceso (BARROS; 

PASSOS, 2009), se nota que tanto lo no verbal como lo verbal auxilian en la formación 

identitaria de la mujer/bailarina que está presente en los y, así, se busca analizar: (a) los 

elementos icónicos, como imágenes y colores; y (b) los elementos verbales o paratextos 

(MAINGUENEAU, 2011), específicamente, los títulos, epígrafes y citaciones. El resultado 

del análisis demuestra que en esos materiales hay la reproducción de enunciados que 

costumbran estar asociados a las mujeres en nuestra sociedad, tales como calificarlas como 

envidiosa, chismosa, desequilibrada. Al mismo tiempo, hay una invitación a que busquen 

equilibrarse, a encontrarse con su diosa interior, lo que es sinónimo de delicadeza, ternura. 

En otros momentos, la feminidad está conectada a tener una voz suave, los cabellos y piel 

bonitos. De esta manera, se percibe, a partir de la noción de interdiscurso 

(MAINGUENEAU, 2008), que es recurrente un diálogo entre los enunciados de estos 

materiales y la noción idealizada de mujer presente en nuestra sociedad: la mujer bonita, 

delicada, educada y calma. 

 

Palabras-clave: análisis del discurso; mujer; danza del vientre. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims at observing how female identity has been constructed in texts about 

Belly Dance (BD). Therefore, to support my theoretical approach, I will adopt 

Maingueneau’s concept of “discourse” (1997; 2008; 2011; 2014; 2015), Bakhtin’s Circle’s 

perspective on “discursive genre” (BAKHTIN, 2008; VOLÓCHINOV, 2017), as well as 

theories which encompass identity and culture (HALL, 2012; SILVA, 2012; LARAIA, 

2014). Envisaging dance as a linguistic manifestation, this research intends to reframe and 

to reflect upon historical social and cultural questions (VOLÓSHINOV, 2009). In this way, 

in order to compose the analytical corpus, I propose a reading on how woman is depicted in 

six articles from "Sagrado Feminino", a BD-specialized column from Shimmie Magazine, as 

well as in particular BD books to be specified (LYZ, 1990; BENCARDINI, 2002, 

ARRUDA, 2011). Bearing methodology as a process in mind (BARROS; PASSOS, 2009), 

both verbal and nonverbal elements happen to build up the female dancer’s identitary 

construction found in the target texts. Being so, I expect to analyze the following conceits: 

(a) iconic elements, such as images and colors used in the corpus; (b) the verbal elements or 

paratexts (MAINGUENEAU, 2011); namely: the titles, epigraphs and quotations. 

Furthermore, the analysis’s result highlights the persistent reproduction of social statements 

depicting woman as envious, gossiping and unbalanced. Meanwhile, the woman addressed 

is invited not only to be restored but also to seek their inner-goddess condition, by embracing 

meekness and delicateness. If not, femininity is only depicted by attributes like soft voice 

and good-looking hair or skin. All things considered, one can notice, by means of 

Maingueneau’s interdiscourse, (MAINGUENEAU, 2008), that there is an insistent dialogue 

stressing the conception of an idealized woman in our society supposed to be beautiful, 

delicate, polite, calm and patient in the analyzed corpus. 

 

Keywords: Discourse analysis, woman, belly dance 
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Figura 1: Dance of the Almeh, Jean-Leon Gerom (1863) 

Fonte: Dayton Art Institute 
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Ao longo dos tempos a dança vem sendo utilizada como forma de comunicação e de 

interação entre membros de um determinado povo. Faro (2011) aponta que não se sabe 

precisar quando, por que e como a humanidade começou a dançar; porém, por meio de 

estudos antropológicos, sabe-se que na pré-história já havia o costume de praticar tal ato em 

cerimônias religiosas. No Egito Antigo, considerado o berço da dança mediterrânea 

(MAHAILA, 2016), faziam-se rituais nos quais movimentos repetidos, ao som de 

instrumentos musicais, serviam para agradecer ou pedir algo aos deuses.  

Para além do caráter ritualístico, aos poucos a dança foi ganhando um propósito mais 

conectado a uma recreação. Porém, seja como ritual religioso ou como entretenimento, o que 

se pode afirmar é que a dança carrega características identitárias e culturais de uma dada 

sociedade. Ela é uma forma de linguagem que se faz presente em diferentes comunidades, 

construindo e reconstruindo sentidos por meio de seus movimentos. 

Sendo, então, a dança uma maneira que as pessoas têm de se expressar, ela irá refletir 

e refratar1 questões históricas, sociais e culturais. Assim, esta tese propõe um olhar sobre 

uma das danças que, para muitos pesquisadores, existe desde a antiguidade: a Dança do 

Ventre. A ideia de observar enunciados referentes a tal dança nasce da percepção de que 

muitos textos sobre essa arte convidam à mulher a resgatar algo que parece estar perdido: o 

feminino essencial. Questiona-se, assim, que feminino seria esse descrito nesses materiais e 

por que seria essencial resgatá-lo? Tais questionamentos trazem à tona a questão da 

formação identitária da bailarina que pratica a Dança do Ventre; como é construída a 

identidade dessa(s) mulher(es)? Que identidade(s) é (são) essa(s)? 

É importante ressaltar que o desenvolvimento desta pesquisa se origina em uma 

reflexão sobre os estudos de identidade de gênero que se iniciou há dez anos. Em contato 

com teóricos como Beauvoir (1949), Bourdieu (2010), Hall (2012), Louro (2013), havia o 

interesse em realizar estudos que refletissem acerca da mulher na sociedade. A proposta era 

compreender de que maneira os discursos reproduzidos determinavam uma identidade única 

o que, por consequência, terminavam por estereotipar um modelo de mulher ideal. 

Para iniciar essa discussão, foram utilizadas as tirinhas da Mafalda, personagem 

criada pelo cartunista argentino Joaquin Salvador Lavado, o Quino. Mafalda, uma 

                                                 
1 O uso de “refletir e refratar” faz referência a um conceito sobre linguagem de Vóloshinov (2009) que será 

explicado no capítulo 1. 
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representação de uma menina de apenas cinco anos, difere do resto dos seus amigos por 

apresentar uma postura revolucionária a respeito de muitas questões sociais, inclusive sobre 

a mulher. Tendo sido realizadas por Quino entre 1964-1974, época do boom do feminismo, 

Mafalda, em muitas tirinhas, aparece questionando a mãe por ter largado os estudos para 

construir uma família, bem como a amiguinha da mesma idade, Susanita, por esta ter como 

única pretensão na vida casar com homem rico e ter filhos. 

 A análise das tirinhas deu origem à elaboração de uma dissertação (ZANETTI, 2014) 

que levantava esses questionamentos, entre outros, e realizava uma comparação entre as 

visões de mundo que as duas meninas, Mafalda e Susanita, tinham. Mesmo pertencendo à 

mesma geração, elas remetem a formações discursivas diferentes, pois cada uma representa 

uma “versão feminina”, indicando que as identidades são múltiplas: 

 

Por meio de personagens que possuem características bem marcadas se tem 

a possibilidade de refletir sobre identidades que não são fixas. Existem 

Mafaldas, Susanitas, mulheres que são Mafaldas e Susanitas, e as que não 

são nenhuma das duas, e isso só é possível porque as identidades são 

socialmente construídas e estão em constante mutação. (ZANETTI, 2014, 

p. 93) 

 

 Já naquele momento, foi possível observar que considerar um “modelo ideal”, seja 

em relação ao que for, consiste em desenvolver uma problemática. Quando se diz: “mulher 

tem que ter filhos”, nesse enunciado está sendo construída uma figura de mulher que talvez 

não abarque a todas, por inúmeros motivos. Da mesma forma que, quando se diz que “mulher 

tem que ser meiga”, junto a esse enunciado estão diversos outros que também reduzem a 

concepção de identidade a algo determinista. 

O grande problema, já percebido naquela época, é que esses enunciados, que 

poderiam, aparentemente, ser resolvidos com a percepção e o respeito de que a identidade é 

múltipla, não se encerra nesse ponto. A dificuldade se encontra no fato de que há muitos 

sentidos por detrás de todos os enunciados, que por muitas vezes transparecem significações 

machistas que dão origem a diversos tipos de violência existentes em nossa sociedade. 

 Por esse principal motivo, o interesse em relação à identidade de gênero, 

principalmente no que concerne à identidade feminina, não cessou naquele momento. E foi 

assim que nasceu o interesse em prosseguir com os estudos nessa área e, para isso, lançou-

se mão do universo da Dança do Ventre para dar continuidade a essas reflexões. 

A escolha de pensar sobre a mulher a partir de materiais que trabalhem temáticas 

referentes a tal dança advém de um caráter pessoal. Além de pesquisadora, atuando na área 



17 

 

de linguagens e de estudos referentes à identidade feminina, frequento aulas de Dança do 

Ventre desde 2008, tendo me profissionalizado em 2015. Nesse percurso, muitos 

enunciados, recorrentes em aula, chamavam atenção, como os que mencionavam que a dança 

era uma arte feita por mulheres, para ser dançada pelas mulheres. Apesar de saber que uma 

das possíveis origens da Dança do Ventre ser de uma dança ritualística feitas por mulheres 

à Deusa da fertilidade, soava curiosa a afirmação do “para ser realizada pelas mulheres”. 

Esse estranhamento era causado porque essa afirmação representava, entre outros fatores, 

uma segregação em uma dança que também era representada por homens, como Ibraheem 

Akif2, Tommy King, Tito Seif, Miro, Tarik, Jonathan Lanna3. 

A curiosidade se acentua quando se nota que expressões como “dança do sagrado 

feminino”, “deusa” eram repetidas em aulas e em materiais de leitura. Outro fator foi 

observar uma diferença que existia entre a descrição da dança em sites que, em uma mesma 

página, explicava os benefícios da Dança do Ventre e de outra dança, como o balé. Era 

notável que, quando se tratava do balé, todos os termos técnicos eram mencionados, de 

forma, acredita-se, a dar credibilidade para o ensino da modalidade naquele local. Já a Dança 

do Ventre era relatada como uma dança do feminino, que tinha o objetivo de promover o 

autoconhecimento, a autoconfiança e a autoestima, “fortalecendo e transformando a 

identidade feminina”(ALBANO, 2014) 4.  

Em 2014, após a leitura de um artigo chamado “O resgate do feminino essencial”, da 

coluna intitulada “Sagrado feminino” da Revista Shimmie, uma revista paulista destinada ao 

público de Dança do Ventre, nasceu a proposta de realizar uma pesquisa que tentasse 

entender, a partir de concepções linguísticas, como se constrói a identidade da mulher que 

                                                 
2 Ibraheem Akif era o responsável por treinar dançarinas da chamada “Época de ouro” da dança do ventre. 

Nemat Mokhtar, Naima Akif, Taheya Carioca, Samia Gamal, ficaram conhecidas pela dança do ventre em 

filmes realizados em Hollywood onde apareciam dançando uma dança que era nova aos olhos dos ocidentais. 

Todas elas foram treinadas por Akif, que não aparecia em cena dançando, mas estava por trás dos bastidores 

desenvolvendo coreografias para as dançarinas. 
3 Tommy King, Tito Seif, Miro, Tarik, Jonathan Lanna são dançarinos que estão no ramo até a atualidade. 

Todos, além de se apresentarem, também ministram aulas, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. 

Tommy King, Tito Seif e Miro, são renomados também no Egito, onde fazem apresentações em importantes 

eventos e restaurantes. Eles seguem uma linha de dançar mais o folclore árabe, como, por exemplo, o dabke 

(folclore libanês ou paslestino), said (folclóre egípcio), Zaar (dança ritualista levada aos palcos e que está 

presente na Etiópia, no Egito, no Sudão, na Somália e no Irã. Tarik está constantemente em apresentações no 

Brasil e, como os outros dançarinos, dedica-se a danças folclóricas ou performáticas, dançando ao lado de 

bailarinas de dança do ventre. Jonathan Lanna é um dos nomes que dançam a dança do ventre, tal como vemos 

as mulheres dançando. No ano de 2015, foi organizado o primeiro reality show de dança do ventre no Brasil. 

Nele os participantes eram escolhidos, não só por uma banca, mas pelo o público que podia os acompanhar por 

uma página do youtube e pelas redes sociais. Nesse primeiro evento, Lanna, único homem concorrente, chegou 

até as finais, ganhando em primeiro lugar.  
4  Atualmente, o site no qual se retirou a informação encontra-se fora do ar. Anexo A pode ser visualizado o 

print da página, bem como o texto referente à dança do ventre retirado em 2014. 



18 

 

pratica a Dança do Ventre. A ideia surge a partir da percepção de que nela vários conselhos 

eram oferecidos para a mulher “resgatar a sua deusa interior”. 

É importante ressaltar dois pontos. O primeiro é que o interesse sempre esteve em 

observar os discursos que circulam dentro da Dança do Ventre e não do público em geral. 

Discorrer sobre os enunciados que existem sobre a dança reproduzidos pelo dito “público 

leigo” seria desenvolver uma outra investigação. Julga-se mais estimulante analisar 

enunciados que são ditos dentro da própria dança, como forma de perceber até que ponto 

eles refletem discursos vigentes na sociedade. 

Além disso, é necessário explicitar que a dança, seja ela qual for, pode servir como 

uma forma de resgate feminino, como resgate de autoestima, como cura física e psicológica. 

Muitos trabalhos são desenvolvidos com a Dança do Ventre de maneira a recuperar a 

autoestima de mulheres com câncer de Mama, por exemplo, como é o caso do Projeto Ventre 

Amigo5. Nele, mulheres diagnosticadas são convidadas a fazer aula no Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a fim de ajudar no tratamento, 

tanto físico, quanto psicológico. Segundo a fisioterapeuta responsável pelo projeto, a prática 

ajuda na musculatura do peitoral, bem como na autoestima dessas mulheres. 

É de extrema relevância especificar que o que se questiona nesta pesquisa não são os 

benefícios que a dança pode ou não trazer, já que isso se encontra em um outro âmbito que 

não cabe aos estudos de linguagem. Assim, este trabalho traz como temática uma reflexão 

sobre a formação identitária da bailarina/mulher que pratica a Dança do Ventre e, para isso, 

faz-se uma análise discursiva dos enunciados presentes em seis artigos de seis Revistas 

Shimmie, e dos livros: Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior (livro 1), Dança do 

Ventre: ciência e arte (livro2), Cartas de uma bailarina de dança do ventre (livro 3). Para 

tal análise, utiliza-se a concepção de discurso de Maingueneau (2015; 2014; 2011; 2008; 

1997) e de gênero discursivo do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011; VOLOSHINOV, 

2009). 

A escolha desses materiais se deu em etapas diferentes. Os primeiros a serem 

selecionados como parte do córpus da pesquisa foram os seis artigos pertencentes a coluna 

“Sagrado Feminino”, presentes em seis Revistas Shimmie. Esta é uma revista que se diz 

destinada ao “público envolvido com a Dança do Ventre” e possui publicação bimestral. Seu 

nome vem de um dos movimentos da dança, que é o tremido que a bailarina faz com o 

quadril. As revistas utilizadas aqui correspondem aos números 13 ao 18, que foram 

                                                 
5 O Projeto possui uma página oficial em uma rede social que pode ser acessado por meio do link: 

https://www.facebook.com/ventreamigo/. No Anexo B é possível observar uma reportagem acerca do projeto. 
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publicadas entre os anos 2012 e 2013. Em julho de 2019 a revista passou a ser digital e não 

mais física. 

Após a leitura, em 2014, de um desses artigos (o artigo intitulado “O resgate do 

feminino essencial”), iniciou-se um levantamento no qual se observou que a coluna “Sagrado 

Feminino” teve um ano de duração na revista, totalizando, assim, em seis artigos diferentes. 

Notou-se, mesmo incialmente, que neles eram abordados assuntos para levar a bailarina de 

Dança do Ventre –sempre ligada à figura da mulher – a repensar sua postura e seu 

comportamento; por exemplo, como portar-se em aula, como dominar sentimentos negativos 

como a inveja, como dançar com sensibilidade.  

Foi possível perceber, mesmo nesse início, que as temáticas não estavam somente 

direcionadas para que as mulheres refletissem sobre sua dança; na maioria das vezes, elas se 

desdobravam de forma a levar a leitora a pensar no seu comportamento como mulher. Essa 

recorrência se tornou intrigante ao perceber que parecia haver um perfil de mulher a ser 

seguido, que correspondia a ser: meiga, equilibrada, educada, não fala mal das outras. A 

partir dessa percepção, notou-se que outras fontes também traziam esse mesmo discurso 

encontrado na revista em questão, alertando, assim, para um questionamento referente à 

construção identitária da bailarina/mulher que se dedica a essa modalidade de dança. 

Com a noção de que não eram somente os artigos que traziam discursos referentes à 

identidade feminina, buscou-se livros para compor o córpus. Assim sendo, fez-se uma 

consulta ao site brasileiro do International Standard Book Number - ISBN6 (2016), no qual 

foram encontrados treze livros que possuíam no título o termo “Dança do Ventre”. A escolha 

por utilizar o site foi por este representar um ponto “palpável” de partida e, assim sendo, 

haveria um critério de escolha das possíveis obras a serem analisadas. Assim, dos treze livros 

apontados pelo site, após uma seleção que passou por diversas fases7, chegou-se a um total 

de três livros que completam o córpus desta pesquisa: : Dança do ventre: descobrindo sua 

deusa interior (livro 1), Dança do Ventre: ciência e arte (livro2), Cartas de uma bailarina 

de dança do ventre (livro 3).  

Faz-se necessário dizer que o córpus deste trabalho, por utilizar diversos materiais, 

está composto por gêneros discursivos diferentes, assim, na tabela abaixo é possível ter uma 

visão de todos os materiais de análise, bem como os gêneros aos quais eles pertencem: 

 

                                                 
6 Esse site disponibiliza para consulta todos os livros que possuem cadastro no ISBN. Disponível em: 

http://www.isbn.bn.br/website/consulta/cadastro 
7 Todas essas fases serão explicadas detalhadamente no Capítulo cinco. 
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Tabela 1 – Córpus da pesquisa 

Nome do texto Referência durante a tese Gênero discursivo8 

Quando uma bailarina se afasta 

da função primeira da arte  

Artigo 1 
Artigo de opinião 

O resgate do feminino 

essencial 

Artigo 2 
Artigo de opinião 

Para uma aula mais feliz 
Artigo 3 

Artigo de opinião 

A elegância 
Artigo 4 

Artigo de opinião 

A fama e o equilíbrio 
Artigo 5 

Artigo de opinião 

Ira 
Artigo 6 

Artigo de opinião 

Dança do Ventre: descobrindo 

sua deusa interior 

Livro 1 
Manual 

Dança do ventre: ciência e arte 
Livro 2 

Trabalho científico 

Cartas de uma bailarina de 

dança do ventre 

Livro 3 
Coletânea 

 

 Dessa forma, o objetivo desta tese é analisar, a partir do conceito de discurso de 

Maingueneau (2015; 2014; 2011; 2008; 1997) e de gêneros discursivos do Círculo de 

Bakhtin (BAKHTIN, 2011; VÓLOSHINOV, 2009), como enunciados presentes nos seis 

artigos da Revista Shimmie e nos livros Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, 

Dança do Ventre: ciência e arte e Cartas de uma bailarina de dança do ventre constroem 

a(s) identidade(s) da bailarina/mulher que pratica a Dança do Ventre.  

 Um dos objetivos específicos desta tese é desenvolver uma contextualização que 

discorra sobre a origem da Dança do Ventre, já que não se tem informações concretas do seu 

surgimento. Muitas são as histórias contadas sobre o nascimento desta dança. Alguns, como 

Portinari (1989), diz que a dança teria surgido de primitivos rituais de fertilidade; já 

Salgueiro (2012) menciona que só se pode precisar a existência dessa dança quando há as 

invasões francesa (1798) e inglesa (1882) nas terras egípcias. O fato que, sendo a dança 

manifestação cultural, ela irá sofrer com diversas modificações a partir das transformações 

históricas, sociais, identitárias. Assim, além de contextualizar a dança, o que se deseja é 

discutir como o olhar do outro, principalmente o Ocidental, influenciou na história dessa 

dança.  

                                                 
8No Capítulo quatro esses gêneros serão mais bem detalhados. 
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Outro objetivo específico estaria centrado em dar um panorama geral sobre o que 

seria a análise do discurso de origem francófona. Entende-se que esta tese pode despertar o 

interesse de leitores que não estejam inseridos dentro da área dos estudos da linguagem. 

Dessa maneira, julga-se necessário situar este leitor sobre os estudos do discurso dentro da 

perspectiva da análise do discurso de origem francesa, para que depois seja apresentada a 

ela as teorias aqui utilizadas: a noção de discurso por Maingueneau (2015; 2014; 2011; 2008; 

1997) e a concepção de gênero discurso do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011; 

VÓLOSHINOV, 2009). 

Por último, tem-se a proposta de analisar os enunciados dos córpus a partir das teorias 

anteriormente citadas. Como maneira de atingir o objetivo geral desta tese, será trabalho 

conceitos como discurso, interdiscurso, formação discursiva, gêneros do discurso. Para isso, 

é necessário salientar que se parte do pressuposto de que a construção da identidade se dá 

em um contexto sócio-histórico, já que esta é concretizada na linguagem e se dá por meio da 

diferença (HALL; WOODWARD; SILVA, 2012). Baseia-se em uma noção que está focada 

na ideia de mudança e de instabilidade, nas características comuns e compartilhadas, na 

diferença. 

Muitos são os trabalhos produzidos atualmente sobre as questões de identidade 

feminina. Abordar sobre como a sociedade vê a mulher se tornou tema recorrente em 

diversas áreas do conhecimento. Ao realizar uma busca rápida no Banco de Teses e 

Dissertações da Capes (2019), com as palavras-chave “identidade feminina”, foram 

encontrados 31.098 registros de pesquisas concluídas de 2008 a 2018, que trabalham o tema. 

Esse dado mostra, talvez, uma urgência em abordar o assunto, seja na área da educação, da 

saúde, da história ou da linguagem. Essa necessidade pode estar ligada ao que se vive 

diretamente em nossa sociedade; segundo dados de 2015 da Organização Mundial da saúde, 

o Brasil é o quinto país do mundo com maior taxa de feminicídio. 

 O discurso sobre o papel que a mulher exerce na sociedade pode ser, por muitas 

vezes, muito cruel, ao estereotipá-la, ao limitá-la. Quando nos materiais de análise parece 

haver enunciados que dizem que a mulher, para ser feminina, precisa ser meiga, carinhosa, 

graciosa, surge um questionamento do que é ser bailarina/mulher dentro dessa dança. O 

problema não é a mulher ser meiga ou educada, a problemática está na reprodução de 

enunciados que possam ser machistas; em uma reprodução “cega” de que a mulher deve ser 

algo sem se questionar o porquê desse padrão imposto. Assim, esta pesquisa pensa em 

questões sociais, nos enunciados naturalizados, que são construídos sócio-historicamente, e 

que formam as identidades. Acredita-se que observar os enunciados presentes nos textos 
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selecionados não é somente notar o universo da Dança do Ventre, mas perpassar pelo “ser 

mulher”. 

 Como foi exposto, então, muitas são as pesquisas que envolvem as questões de 

identidade feminina. Ao se fazer uma nova busca no mesmo Banco de Teses e Dissertações 

(CAPES, 2019), com as palavras-chave “Dança do Ventre”, constatou-se que existem 

somente vinte e um registros sobre a temática. Desse número, dezenove são de dissertações 

de metrado e duas são de teses de doutorado. Abaixo segue uma tabela com o nome dos 

cursos encontrados junto à quantidade de trabalhos para que seja melhor visualizado: 

 

Tabela 2- Informações do banco de teses e dissertações sobre a temática Dança do Ventre 

 

Esse pequeno número, em comparação com outras temáticas, aponta para uma 

escassez de trabalhos acadêmicos que visem a refletir sobre a Dança do Ventre. Outro fator 

que se gostaria de ressaltar é o título que essas investigações possuem e, por conseguinte, as 

temáticas que são trabalhadas: 

 

Tabela 3- Título, autor e curso das teses e dissertações do CAPES 

Título Autor/Ano Curso 

Um longo arabesco: corpo, subjetividade e 

transnacionalismo a partir da dança do ventre 

SALGUEIRO, 

2012 
Antropologia 

A Dança das Profundezas - Rainhas e Servas da 

Memória e da Metáfora do Arquetipo Feminino 

ROSSETTO, 

2004 
Artes 

Nome do curso Mestrado 
Mestrado 

Profissional 
Doutorado 

Dança 1   

Ciências sociais 1   

Psicologia Clínica 1  1 

Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem 1   

Psicologia  1   

Ciências da motricidade 2   

Saúde e desenvolvimento humano  1  

Sociologia 1   

Letras 1   

Enfermagem psiquiátrica 1   

Reabilitação 1   

Educação 1   

Artes 2   

Artes cênicas 2   

Antropologia   1 

Processos e manifestações culturais 1   

Medicina Preventiva 1   

Total 18 1 2 
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Título Autor/Ano Curso 

...5,6,7,... do oito ao infinito: por uma dança sem 

ventre, performática, híbrida, impertinente 
XAVIER, 2006 Artes 

Presença cênica: consciência corporal e ativação 

energética através de uma abordagem somática da 

dança do ventre para o ator 

SILVA, 2013 Artes cênicas 

Raqs el jaci/Dança de Jaci: hibridação por antropofagia 

entre a dança do ventre e a poética de Eva Schul 
SOARES, 2014 Artes cênicas 

A Dança e o Ventre: aparência corporal na 

contemporaneidade 

KUSSUNOKI, 

2010 

Ciências da 

motricidade 

Entre a deusa e a bailarina: a polifonia cultural da 

dança do ventre 

RONDINELLI, 

2002 

Ciências da 

motricidade 

Dança do Ventre: técnica, expressão e significados. 

Uma etnografia nas Escolas de dança em Pelotas/RS 
OLIVEIRA, 2011 Ciências sociais 

A Subversão da Sujeição: Ação Política da Dança do 

Ventre em Adolescentes Sujeitadas e em Instituições.' 
MIGNAC, 2008 Dança 

Essas Bailarinas Fantásticas e seus Corpos 

Maravilhosos: Existe um Corpo Ideal para a Dança? 
MOURA, 2001 Educação 

A contribuição da dança do ventre na educação 

corporal, saúde física e mental de mulheres que 

frequentam um Centro de Atenção Psicossocial 

PETO, 2004 
Enfermagem 

Psiquiátrica 

(Re)significando o feminino: o dizível da linguagem 

artística da dança do ventre 

FIGUEIREDO, 

2006 
Letras 

Possibilidades e limites da dança para o 

empoderamento das mulheres: um olhar da saúde 

coletiva 

OSÓRIO, 2015 Medicina clínica 

Caleidoscópio de influências: representação identitária 

e o ethos da dança do ventre no Brasil 
RIBAS, 2013 

Processos e 

manifestações 

culturais 

A Atividade Estética da Dança do Ventre REIS, 2007 Psicologia 

Um estudo de acompanhamento da vivência da dança 

do ventre como recurso terapêutico com mulheres 

mastectomizadas 

SILVA, 2015 Psicologia 

Mulheres mastectomizadas e a vivência da dança do 

ventre 
SILVA, 2011 Psicologia clínica 

Dança do ventre e feminilidade: análise dos relatos de 

praticantes 
SERRETTI, 2015 

Psicológica do 

desenvolvimento 

e aprendizagem 

Efetividade da dança do ventre em pacientes com 

fibromialgia: estudo cego, controlado e randomizado 
BAPTISTA, 2009 Reabilitação 

Dança do Ventre na qualidade de vida de mulheres 

com transtornos de humor (Depressão maior e 

bipolaridade) frequentadoras do CAPS II- Canoas 

ALVES, 2015 

Saúde e 

desenvolvimento 

humano 

Dança do ventre: técnica, expressão e significados: 

uma etnografia nas escolas de dança em Pelotas/RS 
OLIVERIA, 2012 Sociologia 

 

Ao observar atentamente os assuntos abordados, nota-se que é recorrente 

desenvolver pesquisas que visem a pensar a questão do corpo, seja no âmbito estético ou de 

saúde. Observa-se, também, que a questão do feminino, mesmo sob óticas diferentes, é 

comumente abordada. Esse é um dado que parece corroborar com a questão de que a Dança 
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do Ventre comumente está associada somente às mulheres. Nota-se que não há, por exemplo, 

nenhuma pesquisa traga como tema principal o homem dentro dessa dança. 

Com essas informações quantitativas, é possível constatar que há apenas uma 

pesquisa na área de Letras sobre Dança do Ventre (FIGUEIREDO, 2006) e nenhuma que, a 

princípio, aborde a relação entre a Dança do Ventre e a construção da identidade de quem a 

dança. Dessa maneira, o objetivo proposto por esta tese ganha ares de originalidade, tanto 

em relação à temática, quanto em relação à análise discursiva pretendida. 

 Esta tese está dividida em oito capítulos. O primeiro deles é destinado a transcorrer 

sobre a história da Dança do Ventre, chamando atenção para o fato de que a dança é uma 

forma de linguagem, uma construção identitária cultural. Sendo assim, o capítulo terá como 

foco apresentar as origens da dança e, ao mesmo tempo, mostrar que as transformações 

sociais, históricas e culturais sofridas pelo Egito ao longo do tempo influenciaram 

diretamente nas modificações ocorridas na dança. 

 Os Capítulos 2 ao 4 se propõem a discorrer sobre o embasamento teórico desta 

pesquisa. O Capítulo 2 é uma parte especial desta investigação. Tendo como princípio de 

que a temática da Dança do Ventre junto às questões relativas à identidade feminina pode 

abrir interesse para outras áreas que não somente a dos estudos da linguagem, elaborou-se 

um momento para contextualizar os estudos da Análise do Discurso de origem francófona. 

Assim sendo, esse capítulo irá realizar um levantamento de informações e concepções de 

maneira a situar o leitor leigo nos estudos referentes à linguagem. 

 O terceiro capítulo consiste em focar na perspectiva do principal teórico que embasa 

esta tese, Dominique Maingueneau. Nele, será apresentada a noção de discurso proposta pelo 

autor e que serve como aporte teórico para a análise dos enunciados presentes no córpus 

desta pesquisa. Em sequência, o Capítulo 4 discorre sobre as teorias do Círculo de Bakhtin. 

Para tanto, é realizado uma pequena contextualização do que foi o Círculo para, assim, 

apontar os principais conceitos elaborados pelos seus integrantes e que são utilizados na 

análise deste trabalho. 

 O Capítulo 5 visa a apresentar os caminhos metodológicos que esta investigação 

percorreu ao longo dos anos, com cada passo, escolha e renúncia adotada para que ela 

chegasse ao seu resultado final. Dessa maneira, parte-se do princípio de método como 

processo, em que esse não seria um momento de aplicação de etapas, e sim de 

experimentação, de construção (BARROS; PASSOS, 2009).  

 Os Capítulos 6 ao 8 são destinados à análise dos seis artigos de opinião, bem como 

dos três livros selecionados – o manual, o trabalho científico e a coletânea. Maingueneau 
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(2011) afirma que é uma característica do texto escrito ou impresso apresentar elementos 

icônicos, ou seja, tudo o que não é verbal no texto, e o paratexto, que são fragmentos verbais 

que acompanham o texto principal.  Assim, esses capítulos estão divididos de maneira a 

analisar os enunciados não verbais presentes nesses textos - especificamente as cores e as 

imagens (Capítulo 6) e os paratextos presentes nesses gêneros: os títulos, as epígrafes 

(Capítulo 7) e as citações (Capítulo 8). 

 O que se propõe nesta tese é analisar, a partir do conceito de discurso de Maingueneau 

(2015; 2014; 2011; 2008; 1997) e de gêneros discursivos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 

2011; VÓLOSHINOV, 2009), como enunciados presentes nos seis artigos da Revista 

Shimmie e nos livros Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, Dança do Ventre: 

ciência e arte e Cartas de uma bailarina de dança do ventre constroem a(s) identidade(s) da 

bailarina/mulher que pratica a Dança do Ventre.  

 Vale mencionar que este trabalho, apesar de abordar uma dança que é de origem 

egípcia, não está focado em refletir sobre a identidade da bailarina/mulher egípcia, e sim, da 

brasileira. Isso se dá pelo fato de que os textos utilizados são escritos em português, por 

autoras brasileiras, que estão inseridas no contexto brasileiro. Isso demostra que a Dança do 

Ventre é uma arte globalizada e que reflete e refrata a identidade cultural do povo que a 

(re)produz, ressignificando, modificando, dando uma nova leitura a essa dança.  

 Dessa forma, o próximo Capítulo será destinado a apresentar as origens da Dança do 

Ventre, pensando na identidade dessa dança; nas modificações ao longo dos anos; na 

influência ocidental nesta arte. Como mencionado, julga-se que a dança é uma manifestação 

cultural, portanto, acompanha as transformações sociais, históricas e culturais de uma 

sociedade. 
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Figura 2: The women of algiers in the Apartment, Eugène Ferdinand Victor Delacroix, 1934 

Fonte: Museu do Louvre 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 -  

AS ORIGENS DA DANÇA DO VENTRE: 

UMA QUESTÃO DE IDENTIDADES 

CULTURAIS 
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Como abordar uma dança “oriental” que é praticada, ressignificada, 

remodelada, enfim, construída globalmente? 

(SALGUEIRO, 2012, p. 101) 

 

A epígrafe acima aponta para uma complicação no que se refere à origem da Dança 

do Ventre. Essa problemática surge pelas diversas correntes que tentam explicar seu 

surgimento; enquanto uns afirmam ser uma dança oriunda dos rituais sagrados praticados 

por mulheres, outros alegam que não se tem como precisar seu surgimento. O fato é que 

muitos consideram o momento das invasões francesa (1798) e inglesa (1882) no Egito como 

um marco de conhecimento dessa dança pelo mundo Ocidental. 

Independente da vertente, pode-se afirmar que a dança de um povo (seus 

movimentos, suas indumentárias) é um produto ideológico e, portanto, reflete e refrata as 

questões históricas, sociais e culturais vivenciadas por este. Ela assim o é por ser uma forma 

de linguagem, um signo. Para Vóloshinov (2009), todo signo é ideológico, portanto, 

representa, reproduz e/ou substitui algo que está fora dele, ou seja, que vai além de sua 

materialidade: 

 

Cualquier producto ideológico es parte de una realidad natural o social 

no sólo como un cuerpo físico, un instrumento de producción o un 

producto de consumo, sino que además, a diferencia de los fenómenos 

enumerados, refleja y refracta otra realidad, la que está más allá de su 

materialidad. (VOLÓSHINOV, 2009, p. 25-26)9 

 

 Dessa maneira, partindo do princípio de que a Dança do Ventre seria um signo, ela 

irá refletir e refratar as interferências culturais que o Egito sofreu ao longo das constantes 

invasões. As modificações diacrônicas ocorridas na Dança do Ventre são, então, resultado 

do contato com o outro. Portanto, a dança não seria somente a junção de movimentos de 

quadril, braços, mãos, torso, pernas, cabeça; mas ela reflete e refrata os marcos histórico-

culturais do local onde ela se manifesta, e isso será possível observar tanto quando a 

consideram uma dança sagrada ou quando a veem como uma dança popular recriada pela 

visão dos colonizadores. 

                                                 
9 Qualquer produto ideológico é parte de uma realidade natural ou social não somente no corpo físico, em um 

instrumento de produção ou em um produto de consumo, mas também, na diferença entre os fenômenos 

enumerados, reflete e refrata outra realidade, a que está além de sua materialidade. (VOLÓSHINOV, 2009, 

tradução nossa) 
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Dessa maneira, este capítulo tem como proposta apresentar o possível surgimento da 

dança em questão, e refletir sobre como ela foi se remodelando no decorrer dos séculos. Para 

isso, lança-se mão do conceito de identidade junto a noção de cultura, de maneira a apontar 

como a construção cultural de um lugar, bem como a identidade de seu povo, não se formam 

de maneira unificada, pura; antes disso, tanto o sujeito, como a sociedade que o cerca são 

“descentrados” (HALL, 2014), marcados pela diferença (SILVA, 2012). Isso aponta para o 

fato, por exemplo, de como as várias transformações culturais ocorridas durante o domínio 

dos franceses e ingleses mudaram o modo como a dança era realizada, assim como a maneira 

como os próprios egípcios a viam, fazendo com que a identidade desta também se 

modificasse. 

Hall (2012) afirma que a identidade tem relação com aquilo que o sujeito se torna, 

algo que é construído dentro do discurso, numa relação de poder, e que é produto da 

diferença e da exclusão. Isso quer dizer que a identidade tem a ver com a “utilização dos 

recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que somos, mas 

daquilo no qual nos tornamos” (HALL, 2012, p. 109). 

A identidade seria, portanto, uma atribuição cultural e social. De acordo com Silva 

(2012), a concepção de cultura estaria relacionada à ideia de representação como atribuição 

de sentido, algo que é arbitrário, indeterminado e conectado às relações de poder. Segundo 

o mesmo autor: 

 

É aqui que a representação se liga à identidade e diferença. A identidade e 

diferença são estreitamente dependentes da representação. É por meio da 

representação, assim compreendida, que a identidade e a diferença 

adquirem sentido. É por meio da representação que, por assim dizer, a 

identidade e a diferença passam a existir. [...] É por meio da representação 

que a identidade e a diferença se ligam a sistemas de poder. Quem tem o 

poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade. 

(SILVA, 2012, p. 91) 

 

Laraia (2014) afirma que o conceito de cultura não é algo estável, é dinâmico e, por 

isso, a irá sofrer mudanças internas ou externas. As modificações culturais internas são 

aquelas oriundas do próprio movimento do sistema cultural de um local; já as externas são 

provenientes do contato com um outro. Geralmente, nessa última opção, a alteração costuma 

ser mais rápida e brusca. Assim, por exemplo, se se pensa nas invasões ocorridas no Egito, 

pode-se dizer que esses acontecimentos históricos terminaram por influenciar e, por 

consequência, modificar as relações culturais do povo local. 
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Pensar nessas mudanças é importante pois, ao compreender a dinamicidade das 

culturas, evita-se a propagação de possíveis preconceitos. Laraia (2014) aponta para o fato 

de que existe uma espécie de herança cultural que ensina a reagir com depreciação a tudo 

aquilo que foge de um padrão que é aceito por uma maioria. Dessa maneira, nota-se que cada 

cultura tem sua própria lógica de agir, e isso pode acarretar em uma negação ou rechaço a 

toda manifestação cultural que seja diferente da sua: “Infelizmente, a tendência mais comum 

é de considerar lógico apenas o próprio sistema e atribuir aos demais um alto grau de 

irracionalismo.” (LARAIA, 2014, p. 87). 

Outra concepção atribuída à cultura é a ideia de que todas as representações sociais 

estão em constante relação (BOAS, 2005, p. 52). Nenhuma das faces culturais pode ser 

afetada sem que a outra também não seja. Dessa forma, as transformações ocorridas na 

região do Egito, devido as várias invasões que ali ocorreram, influenciaram diretamente na 

cultura local e, dentre as manifestações artísticas modificadas, encontra-se a dança. 

Assim, pode-se dizer que a dança, como representação artística de um lugar, ou seja, 

como parte da cultura de um determinado local, carrega características identitárias do povo 

que a pratica. E como a identidade é algo mutável, construída pela e na história, a dança, 

como parte da identidade cultural de um povo, transparece essas transformações.  

 

 

1.1  A dança como culto à Deusa Mãe 

 

Como mencionado anteriormente, a origem da Dança do Ventre é comumente 

relacionada a uma dança ritual que se realizava como culto à Deusa mãe. Cabe, 

primeiramente, pontuar que a maioria das informações sobre o surgimento dança, presentes 

em livro sobre essa arte, não são estudos antropológicos ou de historiográficos, e sim de 

pessoas que se aventuraram a escrever sobre o tema. Muitas vezes, são enunciados 

rotineiramente repetidos pela comunidade discursiva da Dança do Ventre, ou seja, aulas, 

workshops, encontros e apresentações de dança. 

É de grande importância salientar isso, pois, ao apresentar esse ponto de vista sobre 

o nascimento da dança, será possível notar que há alguns saltos históricos, algumas 

confusões e contradições a respeito de quais deuses pertenciam a cada região. Nota-se, com 

frequência, que a deusa que é ligada a origem Dança do Ventre às vezes é chamada de 

“Deusa mãe”, outras vezes de “Grande Deusa”. Várias regiões e povos diferentes são 



30 

 

citados, como se todos acreditassem nos mesmos deuses, como se a “Deusa mãe” fosse a 

mesma entidade para todos os povos. 

Retomando o conceito de cultura, citado no início do capítulo, sabe-se que cada povo 

constrói a sua identidade cultural. Embora em mudança sempre, ela não será a mesma para 

todos, já que é marcada pela diferença e pela exclusão (HALL, 2012). Dessa maneira, por 

mais que existam cultos a uma deusa feminina para pedir fertilidade, essa deusa não será a 

mesma para todos os povos. Da mesma maneira, a dança realizada para essa entidade não 

será a igual, mesmo que em todas houvesse uso de movimentos de quadril, por exemplo. 

Tendo frisado isso, pode-se dizer que o intuito desta seção será mostrar que, mesmo 

não havendo uma comprovação de que essa é realmente a origem da dança, a associação da 

Dança do Ventre aos cultos à Deusa mãe é frequente e acaba integranso sua identidade. 

Dessa forma, lança-se mão desses estudiosos que se propuseram a estudar a Dança do 

Ventre, tendo a consciência de que, para se precisar essas informações, um estudo 

antropológico e/ou histórico mais aprofundado deveria ser realizado. 

De acordo com Portinari (1989), antropólogos e arqueólogos afirmam que a dança 

está presente desde o homem primitivo, pois estes realizavam movimentos ritmados na 

tentativa de se comunicar com o grupo ou mesmo como forma de ritual, em agradecimento 

à caça, à vida ou para afastar espíritos. Tais registros geralmente estão presentes em gravuras 

em cavernas e, embora estas sejam passíveis de diferentes interpretações, o autor salienta 

que alguns povos permanecem com costumes que acredita ser próximos a esta época: 

 

Neste caso estão, por exemplo, os bushmen da África do Sul; suas danças 

em torno de um animal abatido apresentam-se às imagens desenhadas nas 

cavernas do Paleolítico médio. Dança semelhante é executada pelos Kurnai 

da Austrália meridional. Nesses dois grupos, uma atividade de 

sobrevivência, a caça, é precedida por uma dança ritual. (PORTINARI, 

1989, p. 18)  

 

A Dança do Ventre, segundo Buenaventura (2010), seria, originalmente, uma dança 

de ritual; uma “arte milenar” originária dos cultos religiosos realizados no Egito faraônicos 

em rituais de fertilização.  A autora teria baseado seus estudos em figuras presentes em 

tumbas e templos do Egito antigo, que, de acordo com uma interpretação europeia, 

simbolizariam a dança. Abaixo é possível observar alguns desses exemplos: 
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Figura 3- Óstracon da Dançarina Acrobática 

Fonte: Amigos de la Egiptología 

Disponível em: https://egiptologia.com/la-danzarina-del-museo-egipcio-de-turin/ 

 

 

 

Figura 4- Baile acrobático em bloco de pedra da Capela Vermelha de Hatshepsut10, dinastia 

XVIII 

Fonte: Amigos de la Egiptología 

Disponível em: https://egiptologia.com/la-danzarina-del-museo-egipcio-de-turin/  
 

                                                 
10 Hatshepsut foi a primeira faraó mulher e governou o Egito durante 22 anos. 
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Já Mahaila (2016) menciona que os vários cultos praticados por antigas civilizações 

como a suméria, a babilônica, a acádia e a egípcia, possuíam reverências em forma de dança 

praticados à deusa-mãe, com o intuito de pedir proteção durante a gestação e o parto, bem 

como fertilidade para a terra (MAHAILA, 2016): 

 

Percebe-se, analisando os rituais de diferentes culturas, que todos eram 

semelhantes em buscar sintonia com os deuses através da força da energia 

feminina. Praticamente todas as danças pesquisadas originárias desses 

rituais possuíam movimentos de quadris, que conectavam a mulher com os 

ciclos da natureza, garantindo a ela a renovação das forças e o aumento da 

fertilidade através da dança. (MAHAILA, 2016, p. 25) 

 

Segundo Mahaiala (2016), com o fim do período neolítico (12.000 a.C. a 4.000 a. C.) 

os cultos às deusas começaram a enfraquecer. Isso ocorre porque nesse período as 

organizações de sociedade começaram a se modificar e algumas diferenças entre homens e 

mulheres começaram a rearranjar o sistema social. Gradativamente, a noção de 

patriarcalismo (com o homem no centro do poder e sendo superior à mulher) começa a se 

perpetuar nas antigas civilizações (STEARNS, 2007), o que faz com que a grande 

valorização às deusas femininas ganhe menos espaço. 

Mahaila (2016) aponta o Islamismo (século VII) como um dos fatores que servirá 

para banir os rituais aos deuses, já que, nesse momento, a sociedade egípcia passa a ser 

monoteísta. A mesma autora diz que, embora séculos tenham se passado, a Dança do Ventre 

seria originária da adoração à Grande Deusa. Tal pensamento, como mencionado 

anteriormente, é recorrente em vários autores que discorrem sobre a Dança do Ventre. 

Grande parte chega a essa conclusão por causa da crença que, nesses rituais religiosos, 

dançava-se com movimentos de quadril, com a elaboração de passos sinuosos, simulando, 

acredita-se, o ato sexual: 

 

Nos primitivos rituais de fertilidade nasceu uma dança que sobrevive até 

hoje, a dança do ventre. Com seus movimentos sinuosos, ela reproduz o 

ato sexual. No livro The White Goddess, Robert Graves a inclui como uma 

das principais manifestações no culto da deusa-mãe. Por seu lado, 

Haverlock Ellis em Dance of life analisou-a em relação ao matriarcado: 

teria sido, no início, um cerimonial secreto do qual os homens eram 

banidos. Os especialistas fazem questão de frisar que a dança do ventre, tal 

como é vista agora em apresentações para turistas em alguns países do 

Oriente Médio, não passa de uma forma degenerada. (PORTINARI, 1989, 

p. 18-19) 
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 Observa-se algumas questões interessantes na citação. Apesar de não se ter registro 

afirmando tal ligação, somente gravuras em cavernas que levam a perceber movimentos de 

quadris, o autor afirma que a dança ritualística é a Dança do Ventre. Diz, ainda, que 

“especialistas” chamam a dança atual como “degenerada”, ou seja, ilegítima. 

Observa-se, pelo relato dos autores apresentados, o que foi apontado inicialmente 

nesta sessão. Designa-se como Dança do Ventre todas as danças rituais praticadas a uma 

Deusa mãe, realizadas por diferentes povos, com diferentes culturas, identidades e entidades 

religiosas diversas. Acredita-se que isso seja uma problemática, visto que, embora possa 

haver uma semelhança nos movimentos pelo uso do quadril, não se pode concluir, sem 

estudos mais precisos, que todas seriam a mesma dança, ou mesmo que seriam, de fato, a 

Dança do Ventre. Assim, compartilha-se da ideia apresentada em Assunção (2018), que 

ressalta que não se pode concluir que a dança ritualística é a mesma dança de hoje somente 

por movimentar o quadril, já que essa dança possui outros tipos de movimentos: 

 

Assim, não nego a possibilidade de movimentos ondulatórios e 

vibratórios de quadril e torso, tais como os utilizados na Dança do 

Ventre atual, pudessem ser utilizados em ocasiões ritualísticas e desde 

tempos remotos, porém, considero problemática a interpretação dos 

poucos registros visuais a partir dos quais se poderia presumir isso. 

Além do que, da mesma forma que o Ballet não se resume às piruetas, 

o Flamenco não se resume ao sapateado, a Dança do Ventre não se 

resume aos movimentos de quadril e torso. Uma dança, afinal, que é 

composta por um repertório vasto de movimentos, por seus conectores, 

posturas, musicalidade, sentido estético, expressão, figurinos, etc. 

(ASSUNÇÃO, 2018, p. 113) 

  

Dessa forma, ressalta-se que, nesta tese, acredita-se que seja relevante relatar essa 

vertente da história, já que esta é comumente associada à origem da Dança do Ventre. Se ela 

assim o é, faz parte de sua construção identitária e cultural. Porém, é importante também 

dizer que aqui se considera os rituais à Deusa não como a mesma dança de hoje em dia, de 

forma “corrompida”. A Dança do Ventre poderia ser, talvez, uma ressignificação da dança 

ritualística, partindo do princípio de que muitos séculos se passaram e muitos 

acontecimentos históricos influenciaram na identidade dessa dança. A palavra “degenerada” 

empregada por Portinari (1989) possui uma carga negativa que apaga toda a história da dança 

pós-ritual, bem como tenta afirmar uma identidade fixa a uma dança, como se esta não 

representasse a cultura e a identidade o povo que a pratica. 

 Como dito acima, mesmo que em muitos desses ritos as mulheres utilizassem 

movimentos de quadril, não se pode precisar que esta é a Dança do Ventre como hoje a 
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conhecemos. Outro ponto a se levar em consideração é o fato de que esta já não é mais 

desenvolvida como um ritual, o que, por si só, já demostra que não seriam a mesma dança. 

Sendo o objetivo, a manifestação e a própria cultura diferentes, a dança se torna também 

diferente. 

 Figueiredo (2008) aponta que, com as diversas guerras e invasões ocorridas no Egito, 

muitas transformações sociais e políticas ocorrem nesse território. Dessa forma, a dança 

passa a sofrer constantes influências, mesclando os costumes dos povos invasores com os 

das civilizações locais. Por exemplo, em 642 d. C., com a invasão dos árabes, há a absorção 

e modificação do conceito de sagrado da dança: 

 

Os povos árabes absorveram a dança, transformaram seu conceito sagrado 

e incorporaram à sua cultura. A dança sofreu diversas influências e foi 

desenvolvida por mulheres de diferentes povos, transformando-se, assim, 

a Dança do Ventre [...] (FIGUEIREDO, 2008, p. 101) 

 

 Sendo assim, observa-se que a cultura de um local está passível de sofrer influências 

de outras culturas em detrimento de acontecimentos sócio-históricos (HALL, 2014), fazendo 

com que a identidade do povo se modifique, transformando, assim, a forma como se 

manifestam artisticamente. Laraia (2014) indica esse aspecto quando menciona que a cultura 

sempre sofrerá modificações externas, ocasionadas pelo outro; como é o caso das invasões 

sofridas na região do Egito.  

Assim sendo, a Dança do Ventre, sendo produto ideológico, irá refletir e refratar 

todos esses acontecimentos históricos e sociais que transformaram, de alguma maneira, as 

manifestações culturais presentes naquela sociedade. Essa questão será observada na 

próxima seção, em que será retratada a história das influências colonizadoras que darão 

origem a dança como hoje a conhecemos. 

 

 

1.2  A dança no Egito colonizado 

 

 Como foi possível notar, a origem da Dança do Ventre é comumente relacionada a 

uma dança ritual. Porém, o fato é que há uma complicação nessa vertente, já que a maioria 

dos estudiosos não utiliza dados comprobatórios que precisem a relação da Dança do Ventre 

com aquela realizada em rituais. O fato é que, como dito, essa afirmação acaba sendo 
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repetida no meio da dança, o que faz com que essa versão forme parte da sua construção 

identitária da dança. 

Muitas foram as transformações culturais, históricas, políticas e sociais vividas na 

região que atualmente é chamada de Egito, e essas mudanças afetaram as manifestações 

artísticas locais, tal como a que hoje é chamada Dança do Ventre. Pode-se dizer que algumas 

destas foram ocasionadas pela influência de um outro, seja por causa dos povos nômades 

que viviam nessa região (beduínos, tuaregs, ghawazee) ou pelas invasões persa11, 

macedônica12, romana13, árabe14, francesa15 e inglesa16 que ali ocorreram ao longo dos 

séculos. Como menciona Hall (2014), as sociedades são “descentradas” ou deslocadas por 

forças fora de si; a identidade cultural é, pois, formada através do pertencimento de uma 

cultura nacional, junto às mudanças que nela ocorre. Como visto em Laraia (2014), a cultura 

está sempre em transformação, seja interna ou externa. 

 Acredita-se, portanto, que somente há como falar sobre a origem da Dança do Ventre 

a partir das invasões francesa (1798) e inglesa (1882). Isso porque, é nesse momento que o 

mundo ocidental passa a ter conhecimento de uma dança diferente que os europeus estavam 

acostumados, com passos que priorizavam, sobretudo, os quadris. 

 O interesse da Europa, mais precisamente da França e da Inglaterra, por terras 

egípcias se dava por esse ser um ponto estratégico para o comércio com o Oriente. Em 1798, 

Napoleão Bonaparte chega ao Egito trazendo consigo militares, cientistas e artistas, 

“enquanto os cientistas eram incumbidos de traduzir o discurso napoleônico em árabe 

clássico, aos últimos cabiam a função de retratar o sucesso das batalhas” (SALGUEIRO, 

2012, p. 29). Como afirma Said (2007, p.128): 

 

Quase desde os primeiros momentos da ocupação, Napoleão cuidou para 

que o Instituto começasse as suas reuniões, os seus experimentos – sua 

missão de revelar os fatos, como diríamos hoje em dia. Muito importante, 

                                                 
11 A invasão persa ocorreu na região que hoje é o Egito em 525 a. C. Ficou conhecida como a “Batalha de 

Pelúsio”, pois aconteceu em Pelúsio, e levou Cambises II ao trono, marcando o primeiro período persa no 

Egito. 
12 Em 334 a.C. Alexandre, o Grande- rei da Macedônia, invadiu o Egito e derrotou os persas. É interessante 

porque as histórias relatam que os egípcios ficaram gratos à Alexandre, pois ele os libertara do domínio persa, 

e eles o denominaram como faraó do Egito. Essa época ficou conhecida como a dinastia Ptolomaica. 
13 A invasão romana foi liderada por Otaviano (30 a. C.). Na ocasião, a rainha do Egito, Cleópatra, é derrotada 

na Guerra de Ácio e Roma passa a ter domínio sobre aquelas terras. Em 395 o império romano se divide em 

dois e o Egito passa a pertencer ao Império Romano do Oriente (Império Bizantino). 
14 O domínio árabe no Egito ocorreu entre 639 a 642. A invasão às terras egípcias teve início após a morte do 

profeta Maomé e foram lideradas por Amr ibn al As. 
15 A invasão francesa ocorreu em 1798 liderada por Napoleão Bonaparte e durou até 1801. 
16 A invasão inglesa ocorreu em 1882 e ali ficou até 1952, quando ocorreu a Revolução Egípcia. 
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tudo o que era dito, visto e estudado devia ser registrado, e era realmente 

registrado naquela grande apropriação de um país por outro [...]. 

 

 Percebe-se que Napoleão teve uma grande preocupação (estratégica) em se 

aproximar dos egípcios, aproveitando-se da insatisfação do povo com o governo dos 

Mamelucos17. Levando tradutores eruditos para se comunicar, vendia a ideia revolucionária 

de igualdade para todos e usa da inteligência para estreitar laços e conseguir atingir o seu 

objetivo de dominar o Egito: 

 

Quando pareceu óbvio a Napoleão que sua força era demasiada pequena 

para se impor aos egípcios, ele tentou fazer com que os imãs, cadis, muftis 

e ulemás locais interpretassem o Alcorão em favor da Grande Armeé. Para 

esse fim, os sessenta ulemás que lecionavam em Alzhar foram convidados 

para um encontro em seus alojamentos, onde receberam plenas honras 

militares, e depois foram adulados pela admiração de Napoleão pelo islã e 

Maomé e pela sua evidente veneração pelo Alcorão, com o qual parecia 

perfeitamente familiarizado. Isso funcionou, e logo a população do Cairo 

parecia ter perdido sua desconfiança em relação às forças de ocupação. 

(SAID, 2007, p. 126) 

 

 As invasões europeias demarcam o momento do início da construção de um 

imaginário Ocidental acerca do Oriente. Quando Napoleão chega com sua nau chamada 

Orient já havia uma fantasia de que nesse lugar, diferente da civilização que estavam 

acostumados, os sonhos poderiam ser realizados (SALGUEIRO, 2012). Era a visão do 

colonizador para as “novas terras” a serem dominadas e, tudo aquilo que representava algo 

diverso da cultura francesa, era intitulado como exótico: 

 

[...] os franceses e os britânicos [...] tiveram uma longa tradição do que vou 

chamar Orientalismo, um modo de abordar o Oriente que tem como 

fundamento o lugar especial do Oriente na experiência ocidental europeia. 

O Oriente não é apenas adjacente à Europa; é também o lugar das maiores, 

mais ricas e mais antigas colônias europeias, a fonte de suas civilizações e 

línguas, seu rival cultural e uma de suas imagens mais profundas e 

recorrentes do Outro. Além disso, o Oriente ajudou a definir a Europa (ou 

o Ocidente) com sua imagem, ideia, personalidade, experiência 

contrastante. (SAID, 2007, p. 27-28) 

 

                                                 
17 De 1171 até 1250 o Egito foi governado por Saladino, na chamada Dinastia Aiúbida. Este possuía como 

soldados os mamelucos, que eram escravos turcos e circassianos (norte do Cáucaso) que, em 1250, rebelam-se 

e tomam o controle do país. No poder, os mamelucos conquistaram a Ásia menor, o Chipre e a Síria. Em 1517 

o Egito é anexado ao Império Otomano (Império Turco) e, embora o sultão otomano tenha nomeado turcos 

para governar o lado egípcio, os mamelucos conseguiram reconquistar sua influência político militar e, assim, 

tomaram de fato o poder, governando até a chegada dos franceses em 1798. 
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 O Egito será, portanto, transformado por essa visão de Orientalismo, que, como 

explica Said (2012) seria a forma como o Ocidente vê e propaga o que seria o Oriente. E, 

ainda, como explora, absorve e modifica a cultura local.  

A incursão de Napoleão no Egito irá representar para a dança sua difusão no mundo 

Ocidental: 

 

Desde 1798, ano que marca a entrada de Napoleão no Egito, uma certa 

dimensão do imaginário sobre o oriente começa a se construir e a se 

disseminar. Com este novo domínio ocidental, chegam à Europa imagens 

mais consolidadas de uma dança de performance quase exclusivamente 

feminina, que logo recebe a alcunha que a acompanhará, com suas 

variações, até a atualidade: danse du ventre. (SALGUEIRO, 2012, p. 16) 

 

 Acredita-se que os franceses têm contato com a dança a partir das ghawazee, ciganas 

árabes que viviam nos subúrbios do Cairo e se apresentavam nas ruas, portas de restaurantes, 

eventos públicos. Elas acabam se tornando chave importante para a disseminação da dança 

no mundo ocidental (BENCARDINI, 2002). É a partir delas que os franceses têm acesso a 

essa manifestação popular que era o raqs el Sharqi, traduzida como a “dança do leste”, e que 

os colonizadores irão nomear de danse du ventre. Portanto, a Dança do Ventre, assim como 

a conhecemos, é, na verdade, uma modalidade que começou a ser criada a partir dessas 

influências entre os egípcios e seus colonizadores.  

As ghawazee que, primeiramente, encantaram os franceses, acabaram por se tornar, 

aos olhos de Napoleão, uma ameaça. Como ganhavam dinheiro com a sua arte, ou, em alguns 

casos, com prostituição, muitas ficavam cortejando os soldados: 

 

Napoleão e seus generais, temendo que isso ultrapassasse os limites de seu 

controle, proibiram-nas de se aproximarem das barracas do exército. Como 

muitas subestimaram as novas regras, as medidas tomadas tiveram uma 

consequência violenta- e em massa: quatrocentas Ghawazee foram 

decapitadas e tiveram suas cabeças lançadas no Nilo. (LAYO, 2016, p. 23) 

 

[...] dançarinas pobres e prostitutas procuravam os batalhões franceses pela 

maior facilidade em conseguir dinheiro. Tal oportunidade de conhecer a 

exótica mulher egípcia, antes buscada pelos contingentes, [...] logo se 

tornou um problema para autoridades de ambos os lados, tanto autoridades 

religiosas egípcias, quanto autoridades francesas, quando os europeus 

acusaram as egípcias de serem a fonte do surto de sífilis. Numa medida de 

controle sanitário, foram criados bordéis, reconfigurando a paisagem 

urbana do Cairo. A situação chegou a tal nível de pânico xenofóbico que 

foi publicado um decreto determinando a execução de qualquer pessoa que 

saísse com uma “mulher pública” nativa. (SALGUEIRO, 2012, p. 35) 

 



38 

 

 Nota-se que a visão ocidental sobre aquele lugar e seus costumes o modifica 

politicamente e, por consequência, culturalmente. As ciganas que faziam parte do cenário 

do Cairo, mesmo não sendo bem-vistas por essa sociedade. Entretanto, por interesses 

ocidentais, passam a ser brutalmente reprimidas e a dança em si, também passa a ser vista 

como imprópria. Layo (2016) faz uma crítica à postura francesa, dizendo que essas 

dançarinas representavam, ao mesmo, tempo tudo o que eles mais desejavam e tudo o que 

lhes era proibido. Dessa forma, a punição delas representava que eles estariam a “salvo”, 

não delas, mas de si mesmo, o que demostra, nitidamente, “a projeção dos aspectos sombrios 

da psique masculina sobre as dançarinas da época” (LAYO, 2016, p. 22). 

É importante destacar que a dança não era reproduzida somente nas ruas ou em 

festividades populares. As ciganas foram as que propagaram a raqs el sharqi para os 

estrangeiros, porém, a dança popular era comum nas casas egípcias, em que essa arte era 

passada através de gerações. Era, e ainda é, comum que as mulheres dancem umas para as 

outras, que se tenha eventos familiares com dança, como casamentos, aniversários, batizados 

(SALGUEIRO, 2012). Porém, há uma grande diferença, para os egípcios, entre a dançarina 

que ganha dinheiro com isso e a dança familiar. Devido ao islamismo, a mulher era proibida 

de dançar na rua, para estranhos, principalmente, homens: 

 

In the Arabic world, as in patriarcal cultures the world over, its 

acceptability or unacceptability was intimately bound up with the role of 

women in Society anda with what was permitted and what was forbidden 

them. On the acceptability side was dance as a social pastime, performed 

in the home by women to entertain each other. On the unacceptable side 

was professional dance, which was the province og gypsies, minority 

communites and the poorer members of Society. (BUONAVENTURA, 

2010, p. 15)18 

 

 Em 1801, há a expulsão dos franceses comandada pelo Império Otomano19 e apoiada 

pela Inglaterra. Mohamed Ali passa a governar o Egito, com uma forte campanha de 

                                                 
18 No mundo árabe, como nas culturas patriarcais de todo o mundo, sua aceitabilidade ou inaceitabilidade 

estava intimamente ligada ao papel das mulheres na sociedade e ao que era permitido e ao que lhes era proibido. 

Do lado da aceitabilidade, a dança era um passatempo social, realizado em casa pelas mulheres para se 

entreterem. Do lado inaceitável estava a dança profissional, que era a província dos ciganos, das comunidades 

minoritárias e dos membros mais pobres da sociedade. (BUENAVENTURA, 2010, tradução nossa) 

19 O Império Otomano era comandado por Otman I, que transformou tribos nômades da região de Anatólia 

(que hoje corresponde a uma parte da Turquia) em um império. Nos séculos XV e XVI ele se tornou um dos 

mais fortes impérios e chegou ao Egito em 1517, e a partir desse momento começa o Sultanato Mameluco 

(explicado na nota de rodapé 8). Os Otomanos, com a ajuda dos ingleses, voltam ao poder após o 

enfraquecimento da Campanha dos franceses nas terras egípcias, sob o comando de Mohamed Ali.  
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modernização do país, patrocinada pelos britânicos. Uma de suas medidas, em 1834, 

influenciada por questões religiosas, foi proibir a dança em vias públicas, afastando as 

dançarinas do Cairo (MAHAILA, 2016).  

 A dança foi fortemente impactada pela política colonial. Com as danças saindo das 

ruas do Cairo, esta passa a ser desenvolvidas em cafés e cabarés – que já existiam na época 

da colonização francesa – e inicia-se o costume de dançar também em hotéis e restaurantes, 

locais onde a concentração de estrangeiros era maior. Assim, o entretenimento no Cairo foi 

totalmente controlado pelos britânicos: 

 

O entretenimento, como todo o resto da vida social egípcia, precisava ser 

controlado diretamente. Por exemplo, em 1830, um europeu, Emile-T. 

Lubbert, que havia sido ex-diretor da Paris Opéra, foi nomeado pelo 

governo “egípcio” como diretor de fêtes et divertissements. 

(SALGUEIRO, 2012, p. 41) 

 

 Nota-se que a prática cultural passa a refletir seu ambiente social e político. A Dança 

do Ventre, como todo o Cairo, passa a sofrer constantes modificações ocasionadas pelos 

padrões ocidentais. Há, nesse início do século XIX, uma reestruturação do Oriente pela visão 

do Ocidente (MAHAILA, 2016), a chamada era Orientalista. Algo que, pode-se dizer, já 

havia se inicializado desde a invasão francesa. 

É interessante também notar que muitos dos artistas que vieram junto a Napoleão 

permaneceram interessados pelo que viram em terras egípcias, ajudando a criar uma fantasia 

oriental no Ocidente. Isso serviu de incentivo para a vinda de muitos estrangeiros, pintores 

e escritores (e curiosos), interessados nesse mundo “exótico”. 

 Buonaventura (2010) ressalta que a dança árabe não era vista pelos egípcios como 

uma manifestação artística a ser estudada. Isso justifica o fato, por exemplo, de que a maioria 

dos registros relativos à Dança do Ventre serem de ocidentais: 

 

In its own Society, Arabic dance has rarely been the subject of study and 

representation in the arts. Most récords ofi t, whether written or visual, 

are the work of Western artists and travellers, in particular from the 

nineteenth century, the ‘Orientalist’ age. (BUONAVENTURA, 2010, p. 

18)20 

 

                                                 
20 Em sua própria sociedade, a dança árabe raramente tem sido objeto de estudo e representação nas artes. A 

maioria dos currículos, escritos ou visuais, é obra de artistas e viajantes ocidentais, em particular do século 

XIX, a era "orientalista". (BUENAVENTURA, 2010, tradução nossa)  
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 Muitos desses registros retratavam as dançarinas, com uma visão exacerbada de sua 

sensualidade, o que fez com que muitos visitassem o Egito para apreciar tal dança nos 

restaurantes, cafés, hotéis e cabarés: 

 

[...] as representações mais poderosas, pelo apelo característico da 

expressão visual, estão no campo das artes visuais, particularmente nas 

pinturas de orientalistas europeus que identificaram por diversas vezes as 

mulheres árabes, como Eugene Delacroix, Dominique Ingres e, 

posteriormente, Gérôme. Essas mulheres eram, no mais das vezes, 

retratadas de modo a orientar o a fantasia do observador em direção a uma 

sexualidade sempre inflamada e disponível. (SALGUEIRO, 2012, p. 142) 

 

 O ano de 1889 marca o primeiro contato próximo da Europa com a Dança do Ventre. 

Em um grande evento de arte intitulado como a Exposição Universal21, a Dança do Ventre 

chama atenção de europeus e americanos, que somente conheciam a dança pelos artistas que 

a retrataram em pinturas na época da invasão francesa. É importante deixar claro que a dança 

apresentada no palco já era modificada, com a inserção de passos do balé clássico, por 

exemplo: 

 

Uma dança do ventre profundamente modificada em relação ao que se 

experimentaria dela em seus loci de origem: coreografada, emoldurada por 

um palco e, principalmente, mais carregada de apelo erótico [...]. É a 

epigênesis da dança do ventre tal como hoje a conhecemos. 

(SALGUEIRO, 2012, p. 105) 

 

 

A dança apresentada na Exposição Universal encanta, especialmente, a Solomon 

Bloom, produtor americano, que acaba levando a dança para Chicago, em 1893, para a 

World’s Columbian Exposition. É a partir dele que a dança passa a ser chamada, nos Estados 

Unidos, de belly dance. Além disso, a ida de dançarinas orientais para as terras americanas 

e o investimento deles nessa nova modalidade aguça o imaginário ocidental pelo Oriente, o 

que pode ser visto pela acunha que essas mulheres passam a receber: “dançarinas exóticas”. 

  No início do século XX, assim como todo o Egito sofria com a influência dos 

padrões ocidentais, a dança também sentia essa interferência. Como aponta Salgueiro 

                                                 
21 Dib durou cinco meses, de 5 de maio até 31 de outubro, e reuniu 35 países. Foi um evento gigantesco em 

que várias manifestações artísticas ocorriam em diversos locais de Paris, como Champs de Mars, Trocadero, 

estação d’Orsay, explanada dos Invalides e uma parte do rio Sena. Vale ressaltar que este foi o ano que foi 

inaugurada a Torre Eiffel.  

Entre os diversos pavilhões que reproduziam a cultura de vários lugares, estava o Egípcio, que foi intitulado 

de a “Rua do Cairo”, no qual a Dança do Ventre encantou e causou estranhamento a tantos espectadores (REIS, 

1994).  



41 

 

(2012), as práticas culturais são reflexo das questões histórico-sociais, ou seja, como 

produtos ideológicos, as manifestações artísticas irão refletir e refratar o que está para além 

da sua materialidade (VOLÓSHINOV, 2009). Sendo assim, a dança passa a refletir os 

interesses dos estrangeiros ocidentais, remodelando a cultura egípcia e difundindo-a 

mundialmente. 

Alguns acontecimentos serão fundamentais para que o mundo ocidental começasse 

a conhecer a dança, como o crescimento do cinema egípcio (1920) e o investimento do 

cinema Hollywoodiano (1930/1940) em filmes que traziam dançarinas de Dança do Ventre. 

Em ambos, estas apareciam dançando em cenários que lembravam os cabarés e cafés do 

Cairo, sempre com muita sensualidade e estimulando uma identidade de “dança/dançarina 

exótica”: 

 

[...] Hollywood explorou a dança oriental com as fantasias ocidentais sobre 

o Oriente. Esta imagem hoollyoodiana passou a influenciar as bailarinas 

profissionais e foi adaptada no Oriente Médio e no resto do mundo. É 

interessante notar que o que chamamos hoje de dança do ventre é na 

realidade uma dança modificada e fabricada por ações culturais de 

marketing- é uma evolução dos estilos Baladi e Ghawazee, que por sua vez 

são uma evolução de estilos mais antigos ainda[...] (LAYO, 2016, p. 42) 

 

 

Aconteceu, assim, uma realimentação do orientalismo, na medida que o 

cinema egípcio se deixa influenciar pelo cinema americano, que projeta 

imagens fantasiosas das orientais em geral, que são imitadas pelas 

bailarinas. (DIB, 2009, p. 155) 

 

 Esse estilo que aparecia nos filmes acaba por modificar como a dança era apresentada 

nos clubes do Cairo, transformando-se no chamado “estilo cabaré” (MAHAILA, 2016). 

Muitas dançarinas no Cairo passaram a copiar, tanto nos passos como nas roupas, o que era 

reproduzido no cinema americano. Buonaventura (2010) ressalta que aconteceu com a 

Dança do Ventre o que acontece com toda arte que é deslocada de seu contexto cultural e 

ofertada com intenções comerciais, fazendo com que esta perdesse algo de sua essência: 

 

In the past it had been performed more or less on the spot, na intensely 

concentrated, almost meditative art. Now performers twirled about the 

floor, went upo n the balls of their feet, even wore ballet pumps and hight-

heeled shoes in deference to European aesthetics. Their dress gave way to 

a Hollywood-inspired costume which expressed nothing so much as 
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current Western notions of glamour, and Arabic dance thus moved into the 

world cabaret. (BUONAVENTURA, 2010, p. 21)22 

 

Dessa forma, começam a surgir inúmeros cabarés para satisfazer o público do 

colonizador presente no Egito. Um dos mais famosos foi o Cassino Ópera, da dançarina e 

atriz Badia Masabni, em 1926. Badia teve a esperteza de transformar as apresentações de 

dança em grandes shows que atraiam inúmeros turistas e egípcios, inserindo elementos 

diferentes para a dança elaborada no Oriente, como o uso do véu e do sapato alto – algo que 

os americanos utilizaram em seus filmes. Ela chegou a desenvolver um espetáculo só para 

mulheres, em um horário de matinê, o que foi bem-recebido pela imprensa local 

(SALGUEIRO, 2012). 

Em 1935, ela vende seu cabaré para Beba Izz’al-Din, dançarina produzida por ela 

mesma e, cinco anos mais tarde, abre outro estabelecimento, ainda mais bem-sucedido. Já 

na época da Segundo Guerra Mundial, sua casa de show, assim como tantas outras que 

existiam pelo Cairo, movimentou a economia egípcia, já que eram procuradas por vários 

soldados estrangeiros: 

 

Não apenas a salah23 de Bad’ia, mas a maior parte das sâlat do Cairo 

viviam um momento de grande prestígio graças à grande movimentação 

financeira da guerra. Moças desempregadas do campo iam para o Cairo 

trabalhar como dançarinas temporárias, fenômeno que causou furor na 

Irmandade Muçulmana, grupo político então em plena ascensão. 

(SALGUEIRO, 2012, p. 47) 

 

 Muitas das dançarinas que participaram dos filmes egípcios e dançaram nas casas 

noturnas são até hoje lembradas e estudadas, como Tahira Karioka, Samia Gamal, Naima 

Akef. Do fim dos anos 1930 até 1960 foi a “Era do ouro” da Dança do Ventre, momento 

considerado importante para as estudantes da dança até os dias de hoje (SALGEIRO, 2012). 

É interessante apontar, como ressalta Salgueiro (2012), que esse é o material buscado pelas 

estudantes como sendo representação “pura” da Dança do Ventre, o que é contraditório, visto 

que o cinema egípcio, assim como os cabarés, desenvolvia uma dança extremamente 

modificada pela visão ocidental. 

                                                 
22No passado, era uma arte intensamente concentrada, quase meditativa, em que não havia muitos movimentos. 

Agora os artistas giravam no chão, passavam a ponta dos pés, até usavam sapatilhas de balé e sapatos de salto 

alto em deferência à estética européia. Seu vestido deu lugar a um traje inspirado em Hollywood que não 

expressava nada como as noções ocidentais atuais de glamour, e a dança árabe se movia para o cabaré mundial. 

(BUENAVENTURA, 2010, R 
23 Nome árabe para cabaré ou casa noturna. 
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 Um ponto que é relevante destacar é que nessa época de grande ascensão da dança 

pela mídia não correspondia com a dança elaborada nas ruas, nas festividades populares ou 

nas casas egípcias. Se antes já havia uma distância entre o que as ciganas apresentavam nas 

ruas e o que os egípcios realizavam em seus lares, nesse momento essa diferença se tornou 

maior ainda. Era como se existissem dois tipos de dança, a que era realizada na privacidade 

das casas e nos costumes egípcios, e a que era uma releitura do Ocidente: 

 

No Cairo, a dança do novo século acontecia nas ruas, como atrações de 

casamentos e feiras, por um lado, e em boates e teatros de variedades, por 

outro. A dança começava a se seccionar: uma dança egípcia para os 

egípcios; uma outra dança, a dança do ventre, para não-egípcios [...] 

(SALGUEIRO, 2012, p. 43) 

 

 Em 1952, começa a ocorrer no Cairo um movimento popular nacionalista que irá 

promover mudanças políticas e culturais no país. Os cairotas estavam cansados das 

constantes interferências ocidentais e, numa tentativa de acabar com as influências britânicas 

promovem uma manifestação nomeada de “Sábado Negro”. Como a Dança do Ventre era 

vista como algo que servia mais ao colonizador do que ao povo egípcio, em tal dia foi ateado 

fogo em inúmeros centros culturais construídos pelos britânicos e franceses. 

 O movimento nacionalista retira os britânicos do Egito e há a proclamação da 

República. Na arte, especialmente na dança, começa-se a valorizar o folclore e as 

manifestações artísticas egípcias populares, renegando a intitulada Dança do Ventre, já que 

era vista como algo ocidentalizado. 

 Um dos nomes que ganhou grande destaque nessa nova era de valorização da nação 

foi o da cantora egípcia Unn Kalthoum, que era engajada no movimento socialista árabe e 

se transformou em símbolo nacional. Suas apresentações lotavam e suas músicas eram 

tocadas em todas as rádios do Egito, que faziam com que as famílias se reunissem para 

escutar o ícone da música egípcia (SALGUEIRO, 2012). 

 A Dança do Ventre passa a ser olhada com maus olhos pelos egípcios. Apesar de 

apreciarem a dança, frequentando as casas noturnas, restaurantes, hotéis que, ainda hoje, 

oferecem shows de bailarinas, essas são vistas, muitas vezes, como prostitutas. Há uma 

divisão clara, no sentido de aceitação ou não, entre a dança que é feita na intimidade das 

casas egípcias e a dança dos palcos. 

 O que se pode notar é que a Dança do Ventre, como foi nomeada no final do século 

XVIII após a invasão napoleônica, sofreu inúmeras transformações. Houve, assim, uma 

reelaboração da dança tradicional, a partir do que o Ocidente queria ver, ou tirar proveito 
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comercial, e essa dança deixa de ser característica do local. Ao mesmo tempo, também por 

questões de comércio, os egípcios utilizam essa dança já ocidentalizada para colaborar com 

a movimentação financeira do Egito, fazendo com que a dança seja seccionada em duas, 

uma mais “nacional” e outra destinada para os palcos. 

 É possível, então, observar que a Dança do Ventre, como a conhecemos 

mundialmente é, na verdade uma criação da visão do outro: o Ocidental. Ela é uma fantasia 

do que o Oriente representava, e representa, para o mundo. 
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CAPÍTULO 2 -  

DESENHANDO UMA TRAJETÓRIO 

TEÓRICA:  

A ANÁLISE DO DISCURSO DE ORIGEM 

FRANCÓFONA E SUA FORMAÇÃO 
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 Buscar a compreensão de como se constrói, nos textos selecionados para esta 

pesquisa, as identidades da mulher que pratica a Dança do Ventre só é possível porque elas 

se dão por meio da linguagem. Para tanto, é preciso entender a concepção de linguagem e 

de discurso utilizada pela Análise do Discurso de origem francófona24, mais precisamente, 

aquela iniciada por D. Maingueneau, corrente teórica utilizada nesta tese. 

Para tanto, este capítulo tem como objetivo contextualizar o surgimento da Análise 

do discurso. Parte-se do pressuposto de que esta pesquisa, por sua temática, poderá ser lida 

por pessoas de outras áreas do saber que não a dos Estudos de Linguagem, assim sendo, 

traçar os primeiros passos da formação dessa perspectiva se nota de grande relevância. 

Pretende-se, então, discorrer sobre sua origem, e, principalmente, apontar os nomes 

importantes para o seu aparecimento.  

 

 

2.1  O nascer da Análise do Discurso de origem francófona 

  

A Análise do Discurso de origem francófona surge em resposta a (e em diálogo com) 

várias teorias que estavam em pauta nos anos 60 do século XX, no que tange à área da 

Linguística, da Psicanálise, da filosofia marxista. Um dos principais nomes responsáveis 

pelo surgimento dessa nova disciplina foi o filósofo francês Michel Pêcheux (1997), a partir 

do lançamento do livro Análise automática do discurso. 

Porém, para compreender como que se desenvolve a AD, é necessário, 

primeiramente, retomar a teoria de Saussure. Considerado o pai da Linguística, seus estudos 

serão responsáveis por dar à língua um caráter de cientificidade, o que irá despertar, em 

teóricos de diversas áreas, o interesse em pensar sobre a linguagem. Após uma breve 

contextualização sobre a proposta de Saussure, será preciso pontuar a influência de outros 

teoristas que terão grande papel na formação dessa nova linha, tais como Althusser, Lacan, 

Foucault e Bakhtin. 

                                                 
24 Muitas são as vertentes da Análise do Discurso. Costuma-se dividir essas várias facetas em duas correntes: 

a Análise do discurso de origem francesa e a Análise do discurso de origem anglo-saxã. Na próxima seção essa 

segmentação será apresentada, porém, vale já ressaltar que o autor aqui utilizado pertence a primeira vertente, 

dessa forma, o percurso histórico a ser priorizado será dessa corrente. 
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 Trata-se de pincelar o início da formação da Análise do Discurso de origem 

francófona, pontuando influências teóricas, sociais, históricas e políticas que essa sofreu no 

período inicial de sua formação. Não se trata, portanto, nesse momento, de detalhar conceitos 

dessa primeira etapa da AD, já que a parte teórica que será essencial para a análise do córpus 

desta pesquisa será explicitada mais adiante. 

 

2.1.1 O surgimento de um olhar científico para a linguagem 

Para dissertar sobre como se formou a Análise do Discurso de origem francófona, 

faz-se necessário, antes, um panorama dos estudos linguísticos correntes no momento do 

surgimento da AD, anos 60. Para tanto, optou-se por iniciar esse caminho explicando a teoria 

daquele que é considerado o percursor da Linguística: F. Saussure.  

Entre o final do século XIX e início do XX, a Linguística começa a ser vista como 

um estudo científico. Tornar a linguagem ciência significava, naquele momento de 

predomínio do Positivismo, retirar toda e qualquer subjetividade que estivesse conectada a 

esta. Era necessário reagrupar tudo aquilo que os gramáticos e filósofos já haviam pensado 

e formular noções bem delimitadas, desenvolver metodologias precisas. Como principal 

representante dessa nova etapa dos estudos da linguagem, Ferdinand Saussure desenvolveu 

sua proposta. Através do livro Curso de linguística geral (1916), publicado por seus alunos 

Ch. Bally e A. Sechehaye após sua morte, demarca-se o início da Linguística como uma 

disciplina que tem como objetivo estudar, cientificamente, a língua.  

 Para Saussure, a linguagem pertence ao domínio individual e social, é física, 

fisiológica e psíquica. Além disso, ela é heteróclita, ou seja, não possui regras fixas, e, ao 

mesmo tempo, multifacetada, pois pertence a vários domínios. Tal diversidade faz com que 

a linguagem seja complexa e suscite a análise de outras ciências que não somente a 

Linguística. Sendo assim tão diversa, a linguagem não poderia ser seu objeto de estudo, pois, 

como dito, para ser científico era necessário ter um caráter objetivo. 

 Dessa forma, Saussure desenvolverá a ideia de que dentro do que se determina 

linguagem existem dois campos: a língua e a fala. A fala seria um ato individual, o qual o 

falante combinaria, perfeitamente, o código da língua. Já a língua seria a parte unificada, um 

conjunto de signos linguísticos suscetíveis de classificação, que não pode ser modificado 

pelos falantes e que é estipulado por convenção social.  

Para o teórico e seus seguidores, a língua seria o objeto de estudo da Linguística e, 

embora afirmem que língua e fala estão interligadas, optam por estudar somente a primeira 
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pois, como dito, representa a única parte passível de classificação. Essa linha teórica é 

nomeada de Estruturalismo, já que se pauta em analisar as estruturas da língua.  

O Estruturalismo, como uma das primeiras correntes teóricas da Linguística, acaba 

servindo como o pontapé inicial para o surgimento de muitas outras linhas. Assim que seu 

trabalho foi publicado, outros estudiosos, linguistas ou não, começaram a desenvolver 

noções sobre a linguagem, seja para afirmar ou dar um outro olhar ao posicionamento 

saussureano, seja para discordar.  

A maior divergência aos estudos de Saussure estava exatamente na dicotomia língua 

vs fala, na separação que existia entre esses dois campos. Além disso, teóricos como os do 

Círculo de Bakhtin, que começaram a produzir na URSS pouco após a publicação do Curso 

de Linguística Geral, por exemplo, sustentavam a ideia de que a linguagem possuía sim uma 

parte formal, estrutural, mas também era atravessada por questões subjetivas e sociais que 

deveriam ser o objeto da filosofia da linguagem: 

 

[…] la unidad del medio verbal y la unidad del acontecimiento social 

inmediato de la comunicación son condiciones absolutamente 

indispensables para que el señalado conjunto físico-psico-filosófico pueda 

vincularse al lenguaje, al discurso, para que pueda llegar a convertirse en 

un hecho de la lengua en cuanto discurso. (VOLÓSHINOV, 2009, p. 77)25 

 

Assim sendo, Saussure, ao desenvolver suas teorias e promover a criação da 

Linguística, fez com que abrisse um leque de possibilidades que permitia observar a 

linguagem como um fazer científico. Isso fez com que surgissem outras teorias a respeito da 

linguagem, dentre elas, uma linha que irá surgir nos anos 60: a Análise do Discurso. 

 

2.1.2 Os primeiros passos da Análise do discurso de origem francófona 

Precisar com exatidão o momento em que surge a Análise do Discurso aponta para 

uma problemática.  Tal corrente teórica resulta do encontro de disciplinas muito diversas, 

como a linguística, a sociologia, a filosofia, a psicologia, a teoria literária, a antropologia, a 

história (MAINGUENEAU, 2015).  

A primeira menção ao termo “discourse analysis” aparece em 1952, como título de 

um artigo do linguista norte-americano Zellig S. Harris. Tal teórico possuía uma linha 

estruturalista e compreendia discurso como uma unidade linguística constituída de frases, ou 

                                                 
25 [...] a unicidade do meio social e a do contexto social imediato são condições absolutamente indispensáveis 

para que o complexo físico-psíquico-fisiológico que definimos possa ser vinculado à linguagem, ao discurso, 

para que se possa tornar um fato da língua enquanto discurso. (VÓLOSHINOV, 2009, tradução nossa) 
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seja, discurso era equivalente a texto. Porém, o autor propunha uma análise transfrástica, 

pois se tinha o objetivo de observar não somente os elementos que compunham o texto, mas 

a frase como um todo. Ao analisá-la, o teórico observava as regularidades textuais, como 

pronomes, por exemplo, e as relacionava com fenômenos de ordem social. Acreditava que 

todo discurso era produzido a partir de uma situação, ou seja, de uma realidade sócio 

histórica, já que para o autor: 

 

La langue ne se présente pas en mots ou phrases indépendantes, mais en 

discours suivi, que ce soit un énoncé réduit à un mot ou un ouvrage de dix 

volumes, un monologue ou une discussion politique. Les ensembles 

arbitraires de phrases ne présentent en fait aucun intérêt, si ce n'est pour 

vérifier la description grammaticale; et il n'y a rien d'étonnant à ce que 

nous ne puissions pas trouver d'interdépendance entre des phrases ainsi 

assemblées. (HARRIS, 1952, p. 10-11)26 

 

 Esse modo de encarar o discurso e de analisá-lo será um modelo inspirador para a 

forma como a AD desenvolverá a princípio seus procedimentos de análise.  

A AD começa a se desenhar como tal por volta dos anos 60 em países como Estados 

Unidos, França e Inglaterra, mas é em 1980 que começa a se fortalecer. Vale ressaltar que, 

apesar de o Curso de Linguística Geral ter sido lançado em 1916, nos anos 60, época do 

surgimento da AD, a visão de linguagem ainda era fortemente influenciada pela proposta do 

Estruturalismo. Maldidier (2014) aponta que os anos 60 será a época triunfante do 

Estruturalismo. Sendo assim, Saussure era base para os estudos desenvolvidos sobre a língua 

e sobre o discurso da época, seja para negar o que ele dizia, seja para dar continuidade. Nesse 

contexto, é importante pontuar que a AD não nasce como forma de negar o Estruturalismo, 

como outras correntes dos estudos da linguagem o farão. Ela assume que há uma parte 

estrutural na língua, porém, que não é somente essa que deve ser considerada, já que existe 

uma outra parte que está relacionada ao social, ao ideológico. 

Fiorin (1990) aponta que não existe somente uma Análise do Discurso, existem 

Análises do Discurso. Algumas vertentes irão priorizar como a construção de sentido se dá 

no interior de um enunciado, deixando de lado as questões históricas; outras irão centrar-se 

nas questões sociais sem dar tanta atenção à textualização. Porém, o autor aponta que há algo 

que une todas elas, que é o fato de focarem o estudo na discursivização: 

                                                 
26 A linguagem não aparece em palavras ou frases independentes, mas na fala seguida, seja uma afirmação 

reduzida a um trabalho de um ou de dez volumes, um monólogo ou uma discussão política. Conjuntos 

arbitrários de sentenças, na verdade, não aparecem sem ter um sentido, quando realizados para verificação 

gramatical; e não é de admirar que não possamos encontrar interdependência entre sentenças assim montadas. 

(HARRIS, 1952, tradução nossa) 
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Parece-nos, entretanto, que o que unifica todas essas análises do discurso 

é que o objeto é estudado do ponto de vista linguístico e que a linguagem 

é vista concomitantemente como mecanismo formal e como continente de 

determinações pulsionais e sociais. Assim, o que é específico de todas 

essas análises do discurso é o estudo da discursivização. (FIORIN, 1990, 

p. 1-2) 

 

 

Dentro desse viés, costuma-se dividir a disciplina Análise do discurso em duas 

grandes correntes, a de origem americana e a de origem francesa, cada uma delas 

apresentando propostas diferentes na forma de como analisar o discurso. Nos Estados 

Unidos, os estudos acerca do discurso tiveram influência da Etnografia da comunicação – 

que retomava a antropologia, a etnometodologia, e se denominava como uma teoria 

sociológica – e da análise conversacional. Já a França foi um dos principais lugares de 

desenvolvimento da Análise do Discurso, pois foi onde se definiu como disciplina, com um 

empreendimento teórico e metodológico. 

Maldidier (2014) aponta dois nomes fundamentais na formação da AD de origem 

francesa: Jean Dubois e Michel Pêcheux. Apesar de realizarem trabalho diferenciados, 

ambos foram influenciados pelo marxismo, preocupando-se com as lutas de classe, com a 

história e com o movimento social (MUSSALIM, 2012).  

Em 1969, foi publicado, por Dubois, um número especial da revista Langages 

falando sobre o novo campo de estudo. De acordo com o linguista: 

  

[...] a análise do discurso aparece como uma disciplina na qual, primeiro, 

se estudam textos de todos os gêneros (o que rompe com as práticas mais 

restritivas das faculdades de letras, voltadas para corpora prestigiosos, 

particularmente os literários); segundo, com o auxílio de ferramentas 

tomadas de empréstimos à linguística; terceiro, com o objetivo de melhorar 

nossa compreensão das relações entre os textos e as situações sócio-

históricas nas quais eles são produzidos. (DUBOIS apud 

MAINGUENEAU, 2015, p. 18-19) 

 

Dubois irá romper, com a tradição de análise de textos literários, e dar destaque aos 

textos políticos, tornando-os material de pesquisa da AD formulada por ele (MALDIDIER, 

2014). Ele pensa essa nova disciplina como uma continuidade do Estruturalismo; assim, 

parte do princípio de que os estudos das palavras (lexicologia) tivessem progredido aos 

estudos do enunciado (análise do discurso). Dessa forma, seu intuito seria, relacionar a parte 

estrutural da língua com sua porção sociológica, histórica, psicológica. 
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No mesmo ano dessa publicação, o filósofo marxista francês Michel Pêcheux lançou 

o livro Análise automática do discurso. Neste, o autor afirma que a AD se ancora no tripé 

marxismo, psicanálise e linguística textual: 

 

Ele reside, ao nosso ver, na articulação de três regiões do conhecimento 

científico: 

1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas 

transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 

2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processes de 

enunciação ao mesmo tempo; 

3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos 

processos semânticos. 

Convêm explicitar ainda que estas três regiões são, de certo modo, 

atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza 

psicanalítica). (PÊCHEUX, 1997, 163- 164) 
 

 

Essa tríade foi de grande importância para o início do desenvolvimento da AD de 

origem francesa, sendo, portanto, fundamental comentá-las. 

A concepção marxista é inspirada nos estudos de Althusser (1974; 1970). O teórico, 

ao reler Marx, faz uma distinção entre a teoria das ideologias particulares e a teoria da 

ideologia em geral. A primeira abordaria as posições de classe, a segunda evidenciaria como 

se dá a reprodução das relações de produção, que é comum a todas as ideologias particulares. 

O autor centrava seus estudos nessa segunda teoria, partindo do pressuposto de que as 

ideologias possuem uma existência material: “[...] uma ideologia existe, sempre num 

aparelho, e na sua prática ou suas práticas. Esta existência é material.” (ALTHUSSER, 1974, 

p. 84). Elas não deveriam ser estudadas como ideias, mas como conjunto de práticas 

materiais que reproduzem as relações de produção. Nesse sentido, há uma influência do 

estruturalismo em suas investigações. Convém relembrar que: 

 

A Linguística, [...] acaba por se impor, como relação às ciências humanas, 

como uma área que confere cientificidade aos estudos, já que esses 

deveriam passar por suas leis (é nesse sentido que ela se torna ciência 

piloto), em vez de agarrarem-se diretamente a instâncias socioeconômicas. 

(MUSSALIM, 2012, p. 115)  

 

O posicionamento de Althusser (1974) sobre a ideologia pretende o afastamento de 

uma visão subjetiva, meramente social e/ou econômica, ou seja, distanciar-se do predomínio 

somente do campo da ideia. Sua noção surge do pressuposto de que é a base econômica que 

determina o funcionamento das instâncias político-judiciais e ideológicas de uma sociedade, 

e que isso é passível de se observar através da materialidade da língu 
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[...] como a ideologia deve ser estudada em sua materialidade, a linguagem 

se apresenta como o lugar privilegiado em que a ideologia se materializa. 

A linguagem se coloca para Althusser como uma via por meio da qual se 

pode depreender o funcionamento da ideologia. (MUSSALIM, 2012, p. 

116) 

 

 É nesse contexto que a teoria de Althusser influencia a AD pecheutiana. Buscando 

afastar-se de uma Linguística da língua27 propõe uma teoria do discurso pautada na 

semântica, que apresentará questões teóricas relativas à ideologia e ao sujeito.  

Pêcheux (1997) sugere a existência de uma “máquina discursiva”, em que é possível 

determinar, numa relação com a história, “as possibilidades discursivas dos sujeitos inseridos 

em determinadas formações sociais [...] que designa, em determinado momento histórico, 

um estado de relações- de aliança, antagonismo ou dominação- entre as classes sociais de 

uma sociedade” (MUSSALIM, 2012, p. 118). Para o teórico, então, os estudos do discurso 

trazem à tona questões relativas à ideologia e ao sujeito. O filósofo busca, então, em 

Althusser (1974), o conceito de ideologia. Ao mencionar em seu estudo o sujeito, Pêcheux 

(1997) retoma Lacan (1999). O psicanalista se pauta no Estruturalismo para entender o 

inconsciente, que havia sido descoberto por Freud. Para ele, o inconsciente se estruturaria 

como uma linguagem e sempre apareceria no discurso efetivo. Sob as palavras existiria 

outras palavras, como se o discurso fosse sempre atravessado pelo Outro, o inconsciente: 

 

[...] é, depois de Freud, em condições de apreender que essa estrutura do 

inconsciente, isso pelo qual se reconhece um fenômeno como pertencente 

as formações do inconsciente, corresponde exaustivamente ao que a 

análise linguística nos permite situar como sendo os meios essenciais de 

formação do sentido, na medida em que .este é gerado pelas combinações 

do significante. (LACAN, 1999, p. 52) 

 

 Para a AD pecheutiana, então, o sujeito será histórico e ideológico, pautado na 

concepção lacaniana de sujeito dividido, estruturado pela linguagem. Essa noção servia aos 

interesses pecheutianos, já que, baseado no materialismo histórico, concebia o texto como 

um produto ideológico não consciente. Sendo assim, não era possível o conceito de sujeito 

que possui domínio sobre o enunciado que reproduz, mas sim aquele que não está livre para 

dizer o que quer, que ocupa um lugar em uma determinada formação social e enuncia sem 

ter consciência disso.  

                                                 
27 Vale ressaltar que o termo “Linguística da língua” é aqui utilizado para se referir ao Estruturalismo 

saussureano. 
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 A última base da tríade mencionada por Pêcheux, a linguística textual, também está 

calcada no Estruturalismo. Como é possível observar, todas as teorias citadas anteriormente, 

e que inspiraram a AD, fazem um diálogo com as noções criadas pelo Estruturalismo. Para 

Pêcheux (1997) a dicotomia língua vs fala serviu para dar conta da fonologia, da morfologia 

e da sintaxe, mas não da semântica, que era sua área de estudo (MUSSALIM, 2012). Dessa 

maneira, o filósofo não negava a Linguística da língua, mas dizia que o sentido não pode ser 

aferido sistematicamente, pois não é da ordem da língua e, sim, do discurso, que é enunciado 

por um sujeito: 

 

O autor retoma esta dicotomia saussureana para inscrever os processos de 

significação num outro terreno, mas não concebe nem o sujeito, nem os 

sentidos como individuais, mas como históricos e ideológicos. 

(MUSSALIM, 2012, p. 118) 

 

 Na mesma época em que Pêcheux e Dubois publicaram seus trabalhos (1969), Michel 

Foucault (2013) lança a Arqueologia do saber, que terá uma grande importância para o 

desenvolvimento da AD. Em seu trabalho, Foucault irá desenvolver um estudo sobre o 

discurso, pontuando que este não possui uma relação direta com o uso da língua. Ao dizer 

isso, irá refutar o trabalho realizado pelo Estruturalismo, que tinha na estrutura da língua o 

seu principal córpus de análise: 

 

É evidente que os enunciados não existem no sentido em que uma língua 

existe e, com ela, um conjunto de signos definidos por seus traços 

oposicionais e suas regras de utilização, [...] os signos que constituem seus 

elementos são formas que impõem aos enunciados e que os regem do 

interior. Se não houvesse enunciado, a língua não existiria, mas nenhum 

enunciado é indispensável à existência da língua (e podemos sempre supor, 

em lugar de qualquer enunciado, um outro enunciado que, nem por isso, 

modificaria a língua). A língua só existe a título de sistema de construção 

para enunciados possíveis; mas, por outro lado, ela só existe a título de 

descrição (mais ou menos exaustiva) obtida a partir de um conjunto de 

enunciados reais. (FOUCAULT, 2013, p. 103) 

 

 Observa-se que o Foucault nega o estudo da língua enquanto sistema, retomando, 

assim, a noção de enunciado que demanda algo que está muito além da frase em si: 

 

[...] o enunciado não é uma unidade do mesmo gênero da frase, proposição 

ou ato de linguagem; não se apoia nos mesmos critérios; mas não é 

tampouco uma unidade como um objeto material poderia ser, tendo seus 

limites e sua independência. Em seu modo de ser singular (nem 

inteiramente linguístico, nem exclusivamente material), ele é 

indispensável para que se possa dizer se há ou não frase, proposição, ato 
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de linguagem: e para que se possa dizer se a frase está correta (ou aceitável, 

ou interpretável), se a proposição é legítima e bem construída, se o ato está 

de acordo com os requisitos e se foi inteiramente realizado. (FOUCAULT, 

2013, p. 104-105) 

 

Ao falar sobre a qualidade do enunciado que traz em si uma validação daquilo que 

pode ser enunciado ou não – como legítimo, como aceitável, interpretável –, ele está 

descrevendo o conceito de formação discursiva. Segundo o autor: 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os 

tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir 

uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva. (FOUCAULT, 2013, p. 47) 

 

Pode-se dizer, então, que a formação discursiva seria um conjunto de enunciados que 

se reúnem por apresentarem a mesma regularidade, ou em outras palavras, por possuírem o 

mesmo sistema de restrição. Isso significa apontar para o fato de que há algo que determina 

aquilo que se pode ou não dizer dentro de uma determinada formação discursiva.  

Esse conceito será utilizado na Análise do Discurso de origem francesa. Michel 

Pêcheux (1997) se apropria do conceito de Foucault (1999) e, influenciado pelas pesquisas 

de Althusser (1974) de formação social e formação ideológica, diz que: 

 
Enfim, sublinhemos que uma formação discursiva existe historicamente no 

interior de determinadas relações de classes; pode fornecer elementos que 

se integram em novas formações discursivas, constituindo-se no interior de 

novas relações ideológicas, que colocam em jogo novas formações 

ideológicas. (PÊCHEUX, 1997, p. 167-168) 

  

Os últimos nomes a serem pontuados como importante para a formação dos conceitos 

que envolve a disciplina AD são dos pensadores russos V. Volóchinov, P. Medvedev e M. 

Bakhtin. Eles se debruçam sobre a formulação de uma teoria do enunciado, discordando dos 

estudos realizados pela linguística estruturalista. Para o Círculo de Bakhtin28, a linguagem 

não requeria o estudo de um sistema, mas o estudo do enunciado. Assim sendo, o signo não 

é algo abstrato, como apontava Saussure, ele é algo vivo, dialético, ideológico, que reflete e 

refrata algo que está para além da sua materialidade: 

 

                                                 
28 O capítulo 4 dessa tese é dedicado ao Círculo de Bakhtin. Nele será possível observar, com mais detalhes, 

os conceitos elaborados pelo teórico. 
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El signo no solo existe como parte de la naturaleza, sino que refleja y 

refracta esta otra realidad, y por lo mismo puede distorsionarla o serle 

fiel, percibirla bajo un determinado ángulo de visión, etc. A todo signo 

pueden aplicársele criterios de una valoración ideológica (mentira, 

verdad, corrección, justicia, bien, etc.) (VOLÓSHINOV, 2009, p. 27)29 

 

O Círculo de Bakhtin acredita que a linguagem não pode ser encarada como blocos, 

nos quais há a língua e a fala. Assim, pautam seus estudos na fala, encarando-o como 

enunciado, que, para esses estudiosos, pertence a uma enunciação, que essa se dá através de 

uma interação social. Serão, portanto, os conceitos de dialogismo e de gênero de discurso30 

fundamentais para a Análise do Discurso de origem francesa. 

Ao discorrer sobre a primeira menção do termo “análise do discurso”; sobre os 

primeiros formuladores da AD de origem francesa (Dubois e Pêcheux) e dar um panorama 

de como trabalharam; bem como mencionar os teóricos que influenciaram a AD, pode-se 

observar que a perspectiva em questão encara a linguagem como uma maneira de realizar 

uma Linguística da fala: 

 

A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que 

serve apenas como instrumento de comunicação ou suporte de 

pensamento; a linguagem enquanto discurso é interação, e um modo de 

produção social; ela não é neutra, inocente e nem natural, [...]. 

(BRANDÃO, 2013, p. 11) 

 

Um ponto importante a ser retomado é que, a diversidade que compõe o surgimento 

da Análise do discurso, conforme apontado por Maingueneau (2015), faz com que apareçam 

linhas teóricas diferentes com o mesmo nome: Análise do Discurso. Assim como Pêcheux, 

que foi citado como um dos percussores da AD, outros teóricos também surgem nessa linha 

de origem francesa e que não necessariamente sustentam os mesmos pressupostos teóricos 

idealizados por ele. Embora possa haver diálogos, muitos conceitos terminam por se 

apresentar diferentes, principalmente no que concerne ao objeto de estudo da AD: o discurso. 

Dessa forma, faz-se necessário destacar desde qual âmbito esta pesquisa trabalhará. Assim 

sendo, o próximo capítulo terá como objetivo apresentar a teoria de Dominique 

Maingueneau, teórico utilizado para a análise dos textos selecionados para o 

desenvolvimento desta tese. 

                                                 
29 O signo não existe somente como parte da natureza, ele reflete e refrata esta outra realidade, e, assim, pode 

distorcê-la ou lhe ser fiel, percebe-la sob um determinado ponto de vista etc. A todo signo é possível aplicar 

critérios com valor ideológicos (mentira, verdade, correção, justiça, bondade, etc. (VOLÓSHINOV, 2009, 

tradução nossa). 
30 Esses dois conceitos serão analisados no capítulo 4. 
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Figura 5: Harem Pool, Jean-León Gérôme, 1875 

Fonte: The Hermitage Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 -  

A ANÁLISE DO DISCURSO DE 

DOMINIQUE MAINGUENEAU: 

CONCEITOS E CÓRPUS DA PESQUISA 
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Como foi citado no capítulo anterior, entender como se deu a formação da Análise 

do Discurso de origem francesa não é, necessariamente, compreender essa perspectiva. 

Muitas diferenças teóricas existem nessa área, principalmente no que se diz respeito à 

acepção do objeto de estudo da AD: o discurso. Dessa maneira, este capítulo terá como 

finalidade descrever o conceito apresentado por Dominique Maingueneau. 

De forma a ilustrar as concepções propostas pelo analista do discurso em questão, 

optou-se por, já neste momento, trazer exemplos do córpus utilizado por esta pesquisa: os 

seis artigos de opinião da revista Shimmie e os três livros: Dança do Ventre: descobrindo 

sua deusa interior, Dança do ventre: ciência e arte e Cartas de uma bailarina de dança do 

ventre. No entanto, vale salientar que não se trata, agora, de dar conta de toda a proposta de 

análise do material de estudo. O propósito está, justamente, em demonstrar a noção de 

discurso elaborada por Maingueneau. 

 

 

3.1  O conceito de discurso 

 

Muitas são as acepções atribuídas à palavra discurso. Segundo Maingueneau (2011), 

ela pode ser utilizada em muitas áreas, por exemplo, pode aparecer com sentido pejorativo 

(“tudo que ele disse foi só discurso”) ou pode caracterizar um uso restrito da língua, como: 

“discurso feminista”, “discurso terapêutico”, “discurso polêmico”. Além disso, a própria 

AD, como visto anteriormente, também possui um problema no que se diz respeito a sua 

conceituação, pois pode apresentar concepções divergentes e convergentes dependendo da 

linha teórica que se observa. Essa variação de sentidos faz com que seja essencial pontuar o 

que seria conceber a linguagem como discurso. 

Maingueneau (1997) aponta que para a AD a linguagem possui uma parte rígida, 

como no estudo saussureano, junto a um outro segmento que demanda uma relação com 

disciplinas que não só a linguística. Ou seja, pode apresentar uma conexão com outras áreas 

como a sociologia, a psicologia, a história (MAINGUENEAU, 1997). Dessa forma, é esse 

contato com essa outra perspectiva que faz com que a Análise do Discurso se desenvolva: 
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O “discurso” modifica-se de acordo com as referências que faz à 

psicologia, à história, à lógica, etc., e, no interior destes campos, a esta ou 

aquela escola: uma “análise do discurso” pode, por exemplo, retirar boa 

parte de seus conceitos da psicologia, mas tomará uma configuração 

diferente segundo se trate de psicologia cognitiva ou psicanálise e, no 

interior da psicanálise, por filiar-se a esta ou aquela escola. 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 12) 

 

É possível observar, então, que a AD tem como característica a relação com vários 

outros campos de saber: “frequentemente, ‘as partes interessadas’ na AD pertencem a 

campos diferentes ao da Linguística” (MAINGUENEAU, 1997, p. 18). E é justamente esse 

contato fora da linguística que irá pontuar os caminhos teóricos que serão utilizados pela 

AD. 

Nesse sentido, então, Maingueneau (2015) menciona que, embora haja 

diferenciações entre as correntes teóricas da AD, existem ideias-força que serão remetidas 

quando se pensa na acepção de discurso: 

 

A noção de discurso constitui, assim, uma espécie de invólucro comum 

para posições às vezes fortemente divergentes. Estamos mais numa lógica 

do “clima familiar” do que na de um núcleo de sentido que seria comum a 

todos os usos. (MAINGUENEAU, 2015, p. 29) 

 

O autor afirma que esse conjunto de ideias comuns é aberto, ou seja, não 

necessariamente somente essas características irão determinar o conceito de discurso. Além 

disso, cada corrente irá destacar uma ou outra ideia-força associada ao termo, ficando em 

segundo plano as demais. Apresentando, então, esse conjunto aberto de ideias-força, tem-se 

que o discurso, para Maingueneau (2015) é: 

  uma organização além da frase; 

        uma forma de ação; 

 interativo; 

 contextualizado; 

 assumido por um sujeito; 

regido por normas; 

 assumido no bojo de um interdiscurso; 

  responsável por construir socialmente o sentido. 
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 Dizer que o discurso é uma organização além da frase significa dizer que ele move 

outras estruturas que diferem das frases em si. Títulos como “O resgate do feminino 

essencial” (Artigo 1) ou simplesmente “Ira” (Artigo 6), embora sejam constituídos por uma 

única frase, são enunciados que formam uma unidade completa. Dessa forma, quando se 

considera que o discurso é transfrástico, significa, também, que ele está submetido a regras 

de organização. Uma delas seria a de gênero do discurso31, que o caracteriza, por exemplo 

como poema ou livro de autoajuda. A outra seriam as normas que são transversais a esses 

gêneros e que correspondem àquelas que determinam o discurso como sendo relato, 

argumentação, narração, explicação: 

 

Os discursos, enquanto unidades transfrásticas, estão submetidos a regras 

de organização vigentes em um grupo social determinado: regras que 

governam uma narrativa, um diálogo, uma argumentação; regras relativas 

ao plano do texto [...]; regras sobre a extensão do enunciado etc. 

(MAINGUENEAU, 2011, p. 52) 

 

 Afirmar que o discurso é uma forma de ação é confirmar que ele não é uma simples 

representação do mundo, mas sim uma forma de agir sobre o outro. Uma característica 

importante é que essa ação sempre será realizada através dos gêneros discursivos: 

 

[...] toda enunciação constitui um ato (prometer, sugerir, afirmar, interrogar 

etc.) que visa modificar uma situação. Em um nível superior, esses atos 

elementares se integram em discursos de um gênero determinado (um 

panfleto, uma consulta médica, um telejornal etc) que visam produzir uma 

modificação nos destinatários. (MAINGUENEAU, 2011, p. 53) 

 

Sendo assim, seria possível assegurar que o córpus utilizado por esta pesquisa 

pertence a um discurso sobre a Dança do Ventre, que está presente em diferentes gêneros 

discursivos (artigos de opinião e livros - como manual, pesquisa científica e coletânea), e 

esse discurso não está constituído de maneira a representar esse campo, mas sim a promover 

uma ação sobre quem os lê. 

 Outra ideia-força seria a que aponta para a noção de discurso como sendo interativo. 

Qualquer ato de enunciar se dá em uma interatividade constitutiva, mesmo sem a presença, 

por exemplo, de um coenunciador: 

 

Toda enunciação, mesmo produzida sem a presença de um destinatário, é, 

de fato, marcada por uma interatividade constitutiva (fala-se também em 

                                                 
31 Esse conceito será retomado e melhor explicado no capítulo 4 . 
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dialogismo), é a troca, explícita ou implícita, com outros enunciadores, 

virtuais ou reais, e supõe sempre a presença de uma outra instância de 

enunciação à qual se dirige o enunciador e com relação à qual constrói seu 

próprio discurso. (MAINGUENEAU, 2015, p. 26) 

 

Maingueneau (2015) chama atenção para o fato de que, sendo o discurso interativo, 

não cabe falar em destinatário, pois essa palavra denota um sentido de que a enunciação seria 

realizada por um locutor que fala a um alguém que escuta passivamente. Sendo assim, 

escolhe-se a nomenclatura coenunciador32.  

Ao refletir sobre a ideia de interatividade do discurso utilizando como base o córpus 

desta pesquisa (os seis artigos e os três livros), pode-se observar que há um enunciador 

empírico que escreve a um leitor, que não será passivo a essa escrita. Logo, esse 

coenunciador, ao ler, irá construir os sentidos daqueles enunciados presentes naqueles 

gêneros.  

O quarto ponto dentro desse conjunto aberto é aquele que diz que o discurso é 

contextualizado. Os enunciados, portanto, só fazem sentido dentro de um contexto, sendo 

que este não é somente uma moldura, mas está intrínseco ao enunciado. Charaudeau & 

Maingueneau (2012) mencionam que todo enunciado seria um fenômeno social por dois 

motivos: ser determinado pelo contexto social e ser em si uma prática social. Dessa maneira, 

o discurso será sempre condicionado e transformado pelo contexto.  

Abaixo, no exemplo (a), em negrito, aparece a palavra “mulher”: 

 

 

(a) Mesmo que a mulher não tenha consciência de tudo 

que foi descrito aqui ela sente uma incrível vontade 

de dançar. 
 

Dança do Ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, p. 21 

 

 

 

Para que se compreenda o sentido do termo em destaque é necessário que este 

enunciado esteja em uma “situação de troca linguística, em um contexto particular” 

(MAINGUENEAU, 2015). Ou seja, a contrução de sentidos se faz a partir de um contexto: 

 

                                                 
32 A nomenclatura “co-enunciador” é inspirada na teoria da enunciação de Antonie Culioli (1990), em que o 

autor estudava o enunciado, não como um ato de linguagem individual. Entendia-o como uma organização de 

formas a partir das quais os mecanismos enunciativos podem ser analisados. Nesse contexto, o enunciador é 

um produto desses mecanismos operativos e se inscreve em relações complexas junto com o co-enunciador. 
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[...] dada a abertura de interação, o contexto é ao mesmo tempo construído 

na e pela maneira como se desenvolve; definida de antemão, a situação é 

sem cessar redefinida pelo conjunto de acontecimentos discursivos. Em 

outros termos: a relação entre texto e contexto não é absolutamente 

unilateral, mas dialética [...] (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, 

p. 128) 

 

O próximo conceito atribuído ao discurso é que este é assumido por um sujeito. O 

sujeito é fonte de referências pessoais, temporais e espaciais (eu/tu/ele), ele indica a sua 

atitude em relação ao que diz e ao seu coenunciador: 

 

Mas, de uma perspectiva da análise do discurso, esta dupla assunção não 

implica que se considere o sujeito como ponto de origem soberana de sua 

fala. A fala é dominada pelo dispositivo de comunicação do qual ela 

provém. (MAINGUENEAU, 2015, p. 27) 

 

  Logo, o discurso só existe se estiver relacionado a um sujeito. Porém, esse sujeito 

não é dono de sua fala, mas é aquele que indica quem é o responsável pelo que se diz. Dessa 

forma o córpus desta pesquisa possui um sujeito empírico (ou enunciador empírico), que é 

aquele que escreveu os artigos e os livros, que é capaz de atribuir responsabilidade a outro 

enunciador, que está fora do texto, como no exemplo (b): 

 

 

(b) Não é só o passo técnico que conta, é sim a energia da 

mulher e o quanto ela respeita o que faz, seguindo as 

palavras da linda Madre Teresa, “Não é o que você faz, mas 

quanto amor você dedica ao que faz que realmente 

importa”.33  

 
(A fama e o equilíbrio, artigo 5, 2013, p. 24) 

 

 

 Observa-se que em (b) o enunciador utiliza uma citação de um outro em seu texto, 

atribuindo a responsabilidade da afirmação que está sendo ali exposta a esse outro. Essa 

característica aponta para o fato de que em um mesmo enunciado podemos identificar 

enunciadores diversos, ou seja, esse sujeito empírico se constrói a partir de vários 

enunciadores diferentes: 

   

                                                 
33 Artigo 5. 
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(c)       Mais do que concentração, há a postura. Estar bem 

vestida, ser educada, falar em um tom de voz gracioso, sorrir 

e ser gentil. Isso soma pontos na imagem. Chegar ao local 

maquiada e perfumada, não pedir nada emprestado – cada 

uma deve ter suas coisas – e estar atenta para colaborar com 

o andamento do espetáculo.  

        E, saber retirar-se. Ao sair de cena, manter a descrição. 

Cobrir-se com o véu – nada de mostrar o traje e o corpo – 

vestir-se com roupa elegante e descrição.  

 
Cartas de uma bailarina de dança do ventre, 2011, p. 44 

 

 

 

(d)         Além de aprender tudo que era possível a respeito da 

dança, algo, dentro de mim dizia que os movimentos não eram 

só os passos com perfeição de técnica. Havia algo mais 

profundo a ser recuperado; os rituais para que mulheres e 

homens pudessem resgatar “o Feminino”, adormecido dentro 

de cada ser.  

 
Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, 1999, p. 18 

 

 

Enquanto em (b) se tem um enunciador que busca o enunciado de outro para 

confirmar aquilo que se afirma, em (c) e em (d) aparece uma espécie de enunciador 

autoritário que se põe no lugar de conselheiro desse coenunciador. Já em (e), parece haver 

um enunciador místico, que relaciona o resgate do feminino (aqui, nesse caso, sendo referido 

tanto à mulher quanto ao homem – o que é interessante) a uma suposta volta à prática de 

rituais. Dessa maneira, é possível perceber que esse sujeito empírico dá voz a vários 

enunciadores diferentes. Assim, embora, então, o enunciador empírico seja indispensável 

para a existência do discurso, para a AD, ele não será dono de sua escrita, pois ele não é 

visto como um sujeito em sua individualidade. 

 Outra ideia-força destacada por Maingueneau (2015) diz respeito ao fato de que o 

discurso é regido por normas. Essa denominação mostra que o discurso possui regras que 

irão reger os gêneros discursivos, ou seja, regras que determinam como estes funcionam para 

serem considerados artigo de opinião, coletânea, manual. Além disso, tem também as 

normas que regem as práticas verbais (máximas conversacionais, leis do discurso, postulados 

conversacionais). Pode-se exemplificar isso a partir dos enunciados abaixo que são títulos 

presentes no livro Cartas de uma bailarina de dança do ventre: 
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(e) Quais as origens da dança do ventre?  

 
Cartas de uma bailarina de dança do ventre, 2011, p. 125 

 

 

 

(f) Dança do ventre = dança pagã?  

 
Cartas de uma bailarina de dança do ventre, 2011, p. 177 

 

 

 

Nas frases (e) e (f) estão presentes duas interrogativas. Maingueneau (2015) diz que 

o simples ato de perguntar gera uma série de possíveis respostas do coenunciador, todas 

passíveis de ocorrer por causa das regras que existem no momento em que se faz uma 

pergunta. Assim, por exemplo, ao aparecer essas perguntas, uma série de sentidos podem ser 

construídos, que serão prováveis respostas a essas perguntas. O coenunciador poderia, em 

(e), deduzir que naquela seção ele iria encontrar sobre a origem ritualística, ou sobre as 

invasões, pois essas seriam possíveis respostas para essa pergunta. O mesmo ocorre em (f), 

ao realizar tal pergunta, o enunciador empírico gera no coenunciador respostas que são 

viáveis a partir daquele enunciado: poderia estar remetendo, por exemplo, à dança ser 

tachada por alguns como uma arte puramente sensual. 

O sétimo elemento que qualifica o discurso diz que este é assumido no bojo de um 

interdiscurso. Para compreender um discurso é necessário relacioná-lo aos enunciados que, 

de alguma maneira (ou de múltiplas maneiras) ele se apoia: 

 

O simples fato de organizar um texto em um gênero (a conferência, o jornal 

televisivo...) implica que o relacionemos com os outros textos do mesmo 

gênero; a menos intervenção política só pode ser compreendida se se 

ignorarem os discursos concorrentes, os discursos anteriores e os 

enunciados que então circulam na mídia. (MAINGUENEAU, 2015, p. 28) 

 

Essa noção retoma o dialogismo do Círculo de Bakhtin, o qual diz que todo 

enunciado está em constante diálogo com outros. Algumas correntes da AD defendem uma 

teoria do primado do interdiscurso, no qual se diz que o texto nunca está fechado, seus 

enunciados estão em uma relação interna e externa; cada enunciado participa de uma “cadeia 
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verbal interminável” (MAINGUENEAU, 2015). Pode-se afirmar, então, que o discurso só 

pode ser compreendido no interdiscurso. Logo, para o entendimento dos enunciados que 

dizem respeito à identidade da mulher na Dança do Ventre é preciso levar em conta o 

interdiscurso; os enunciados que estão em diálogo, tanto nos artigos e livro, como fora deles. 

Por último, tem-se que o discurso é responsável por construir socialmente seu 

sentido. Como visto no anteriormente, o discurso não está pronto, fechado, ele é 

continuamente constituído e reconstituído como tal no interior das práticas sociais. Dessa 

forma, não é um sentido que está acessível, que é imanente ao enunciado e está só a espera 

de que alguém o decifre. É importante frisar que essa construção de sentido se faz por 

indivíduos inseridos em configurações sociais de diversos níveis. Assim sendo, o córpus 

desta tese não possui enunciados prontos para que o analista do discurso os desvende. Seus 

sentidos são construídos e reconstruídos sempre na prática social, inclusive nesta pesquisa. 

Tendo discorrido sobre as oito ideias-força apontadas por Maingueneau (2015) como 

aquelas que são importantes para a AD francófona, o que se fará agora é focar na posição de 

Maingueneau sobre o discurso. Como o teórico afirmou, cada corrente irá destacar uma ou 

outra ideia-força associada ao termo discurso, ficando em segundo plano as demais. Qual 

seria, então, aquela utilizada pelo autor? Assim, a próxima sessão terá o objetivo de 

apresentar a teoria proposta pelo autor. 

 

 

3.2. O discurso por Dominique Maingueneau 

 

Após apresentar as principais ideias que Maingueneau (2015) afirma pertencer ao 

conceito de discurso para a AD, é importante dizer qual o caminho que o teórico escolhe 

para trabalhar esse conceito. Dessa forma, pode-se iniciar destacando que o autor propõe que 

o discurso seja concebido como prática discursiva, pois ele está formado por um 

componente social e outro textual. 

 A noção de prática discursiva integra dois elementos: a formação discursiva (FD) e 

a comunidade discursiva. Ao mencionar que a formação discursiva integra o discurso, 

Maingueneau está retomando o conceito de Foucault (2013) que a concebe como um sistema 

de restrições que comporta aquilo que pode ou não ser dito dentro de um discurso. 

Maingueneau (2015) ressalta que o conceito de FD é interessante, pois permite observar uma 

realidade heterogênea: 
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De fato, o interessante da noção de formação discursiva é exatamente 

permitir constituir corpora heterogêneos, reunir livremente enunciados 

originários de diversos tipos de unidades tópicas. Resulta disso que a 

formação discursiva não recobre uma realidade homogênea. Em função do 

critério em virtude do qual se reúnem textos que nela se integram, podemos 

distinguir diversos tipos de formação discursiva. (MAINGUENEAU, 

2015, p. 83) 

 

 Assim, como prática discursiva, tem-se que a linguagem possui componentes 

linguísticos e históricos, ou seja, ela é interpretada “como conteúdo, como modo de 

organização dos homens e como rede específica de circulação dos enunciados” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 396). Como dito anteriormente, ele possui 

um elemento formal e outro que é atravessado por questões subjetivas e sociais. 

Dizer que pertence a uma comunidade discursiva sinaliza não somente a existência 

dos grupos de enunciados diversos pertencentes a uma mesma FD, mas também a tudo que 

esses grupos implicam no plano da organização material e dos modos de vida, ou seja, a 

relação entre eles. Sendo assim, a formação discursiva e a comunidade discursiva são 

conceitos inseparáveis, pois um se complementa no outro: “Em outros termos, os modos de 

organização dos homens e de seus discursos são indissociáveis; as doutrinas são inseparáveis 

das instituições que as fazem emergir e que as mantêm” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2012, p. 108). 

Essa concepção de prática discursiva não define somente um conjunto de enunciados, 

mas ela se estende ao que Maingueneau (2008) chama de “prática intersemiótica”, que 

corresponderia ao plano pictórico, musical, etc. Assim, o sistema de restrições semânticas 

de um discurso não está ligado somente a elementos verbais. A figura de uma mulher 

dançando que possa aparecer no córpus desta pesquisa, por exemplo, também pode ser 

entendida como parte de um discurso e, portanto, segue as mesmas determinações deste. Ou 

seja, também sofrerá restrições, seja do gênero discursivo da prática discursiva envolvida ou 

do conteúdo próprio.  

  Para se analisar o discurso, Maingueneau (2008) diz que se deve fazê-lo por meio do 

seu interdiscurso. Para melhor explicitar essa noção, Maingueneau (2008) o relaciona a três 

âmbitos: universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo.  

O universo discursivo seria o conjunto de formações discursivas, de todos os tipos, 

que interagem em uma determinada circunstância. Maingueneau (1997) afirma que esse é 

um conjunto finito, embora não seja possível apreendê-lo em sua totalidade, por isso mesmo 
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é pouco efetivo para os analistas do discurso, que se referem a ele somente para recortar os 

campos discursivos que são sujeitos à análise. 

 O campo discursivo corresponde a um conjunto de formações discursivas que se 

encontram em concorrência. Sobre o termo utilizado, Maingueneau (2008) aponta: 

 

“Concorrência” deve ser entendida de maneira mais ampla; ela inclui tanto 

o confronto aberto quanto a aliança, a neutralidade aparente etc... entre 

discursos que possuem a mesma função social e divergem sobre o modo 

pelo qual ela deve ser preenchida. (MAINGUENEAU, 2008, p. 34) 

 

 O teórico ainda aponta para o fato de que essa divisão em campos não significa que 

se define uma zona pontual, mas é “uma abstração necessária, que deve permitir abrir 

múltiplas redes de trocas” (MAINGUENEAU, 2008, p. 34). Ou seja, a partir desse campo, 

o analista consegue fazer um recorte sobre aquilo que ele pretende observar.  

Pensando nesta pesquisa como um todo, pode-se dizer que se tem o universo 

discursivo referente à dança, com as várias formações discursivas, de tipos diversos que 

estão em algum tipo de interação. A partir desse universo, é aqui recortado um campo 

discursivo: a Dança do Ventre. Dentro desse campo existem formações discursivas que estão 

em concorrência, que possuem a mesma função social, mas que podem também estar em 

divergência. 

Maingueneau (2008) relata que é no interior dos campos discursivos que o discurso 

irá se constituir, porém isso não quer dizer que os discursos de um mesmo campo irão se 

formar da mesma maneira e nem que seja possível determinar facilmente como se dão essas 

relações entre as formações discursivas de um mesmo campo: 

 

[...]e isso em razão de sua evidente heterogeneidade: uma hierarquia 

instável opõe discursos dominantes e dominados e todos eles não se situam 

necessariamente no mesmo plano. Não é possível, pois, determinar a priori 

as modalidades das relações entre as diversas formações discursivas de um 

campo. (MAINGUENEAU, 2008, p. 34-35) 

 

Por conta dessa impossibilidade de determinar as modalidades das relações existentes 

em um campo, é necessário isolar um espaço discursivo. Esses seriam subconjuntos de 

formações discursivas recortados pelo analista do discurso de acordo com o seu propósito. 

Esse corte sempre partirá de hipóteses fundadas em um saber histórico, bem como do 

conhecimento de textos, que levam o pesquisador a querer observar a relação existente nesse 

espaço discursivo, que, durante a pesquisa, será confirmada, ou não. 
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Sendo assim, e também pensando, neste momento, no córpus desta tese, pode-se 

dizer que o espaço discursivo selecionado é aquele que representa um subconjunto de 

formações discursivas que correspondem a construção da identidade da mulher que pratica 

a Dança do Ventre. 

Dessa maneira, o discurso é visto como heterogêneo, ou seja, está sempre em relação 

com o outro. Existe uma relação entre os enunciados de uma mesma FD, e logicamente, 

entre outras FDs. Maingueneau (2008) cita, retomando a noção de Authier-Revuz (1998), 

que há duas formas para distinguir a presença desse outro no discurso: por meio da 

heterogeneidade mostrada (que são manifestações explícitas do discurso outro no texto, 

como discurso direto, negrito, itálico) e de uma heterogeneidade constitutiva, independente 

de uma marcação explicita na superfície do texto. Esse outro é percebido através da relação 

com o interdiscurso e a propósito da constituição de uma formação discursiva.  

Porém, a proposta do Maingueneau é ir além dessa divisão, pois existe uma relação 

entre os discursos, independentemente de qualquer marca linguística, já que sua natureza é 

ser formado dentro de um interdiscurso: 

 

[...] podemos esperar ir além da distinção entre heterogeneidade 

“mostrada” e heterogeneidade “constitutiva”, revelar a relação com o 

Outro independentemente de qualquer forma de alteridade marcada. Não 

se terá de limitar a orientação “dialógica” apenas aos enunciados 

portadores de citações, de alusões etc..., já que o Outro no espaço 

discursivo não é em nada redutível a uma figura de interlocutor. 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 37) 

 

 Dessa maneira, pode-se notar que a ideia-força principal para Maingueneau é 

entender que o discurso se dá em um interdiscurso. Só é possível compreender um discurso 

se pensamos em sua relação com outro, se pensamos nas formações discursivas que estão 

em embates, se entendemos que ele é heterogêneo.  
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Figura 6: La pequeña bañista el en Haren, Dominique Ingress, 1828 

Fonte: Museu do Louvre 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 -  

OS ESTUDOS DO CÍRCULO DE BAKHTIN: 

 UM OLHAR SOBRE O CÓRPUS 
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Compreender o que se denomina pensamento bakhtiniano significa 

percorrer um caminho que envolve não apenas o indivíduo Bakhtin, mas 

um conjunto de intelectuais, cientistas e artistas que, especialmente nas 

décadas de 1920 e 1930, dialogaram em diferentes espaços políticos, 

sociais e culturais. Sendo um homem do seu tempo, não produziu sozinho 

nem esteve excluído das circunstâncias benéficas e maléficas de um longo 

período compreendido entre as décadas de 1920 e 1970. 
(BRAIT; CAMPOS, 2016, p. 15) 

 

 

Tendo explorado a formação da Análise do Discurso de origem francesa e de ter se 

centrado na concepção de discurso segundo Maingueneau, a proposta, neste momento, é 

apresentar, com mais detalhe, a teoria de um grupo de estudiosos que contribuiu para a 

formação da AD: o Círculo de Volóchinov, Madvedev e Bakhtin. 

 A confecção de um capítulo específico para esses autores se faz importante pois, dois 

conceitos criados pelos pensadores são de grande relevância para esta pesquisa: dialogismo 

e gênero do discurso. Essas duas noções costumam ser muito utilizadas nas diferentes 

Análises do discurso. Para exemplificar, assim que os estudos de Bakhtin começaram a ser 

traduzidos e chegaram até o Ocidente, a partir do final dos anos 60, essas duas concepções 

inspiraram os analistas do discurso, como, posteriormente, Maingueneau. Sendo assim, 

jugou-se necessário dar um lugar de destaque para os teóricos russos. 

 Antes, porém, de explicar os dois conceitos citados, optou-se por contextualizar o 

Círculo e discorrer, mesmo que de maneira breve, sobre a teoria da enunciação bakhtiniana. 

Acredita-se fundamental a descrição desse contexto, para que o leitor possa compreender a 

proposta do Círculo. 

 

 

4.1. O Círculo de Bakhtin 

 

Não há como discorrer sobre Bakhtin sem citar o que foi o círculo de estudos ao qual 

ele pertenceu. Possuindo vários estudiosos de interesses e atuações diferentes, pode-se dizer 

que o chamado Círculo de Bakhtin era um grupo multidisciplinar que se dedicada, entre 

outras questões, a realizar pesquisas sobre linguagem. Zandwais (2016) chama atenção para 

o fato de que o conceito de ciência russo-soviética era de base interdisciplinar, por isso era 

habitual encontrar estudos de áreas científicas distintas, como Filosofia, Arte, Biologia, 
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História, Linguística. Assim, esse grupo de estudiosos transparecia o que era habitual no 

fazer científico russo-soviético. 

É interessante contextualizar que os círculos de estudos eram comuns na época do 

governo Lênin (1917-1924), já que havia um investimento nesse tipo de associação 

intelectual. O principal objetivo desses círculos era contribuir para a “construção de uma 

sociedade mais emancipada, liberta de desigualdades sociais e alicerçada em bases marxistas 

de ciência” (ZANDWAIS, 2016, p. 100). Dentre esses grupos, está o que chamamos Círculo 

de Bakhtin. 

Entre os participantes desse Círculo34, dois se destacam junto a Bakhtin, Valentin N. 

Volóchinov e Pavel N. Medvedev. Os três contribuíram com conceitos sobre a língua que 

são hoje amplamente utilizados atualmente nos estudos da linguagem. Porém, suas obras 

estão marcadas por uma polêmica autoral, em especial a respeito de três livros: Marxismo e 

Filosofia da Linguagem e Freudismo, assinados por Volóchinov, e O método formal nos 

estudos literários, assinado por Medvedev.  

Alguns afirmam que todos os livros citados teriam sido escritos, na verdade, por 

Bakhtin, já que este seria o principal teórico do grupo. Outros defendem que se deve respeitar 

a autoria original, já que, se realmente pertencesse a Bakhtin, ele teria reivindicado autoria 

após a morte dos colegas, por exemplo, o que nunca ocorreu. Há, porém, quem atribua os 

títulos como sendo escritos não só aos autores originais, como também por Bakhtin. 

Neste momento não cabe estender o debate da autoria; o importante é notar que todos 

possuíam pensamentos próximos em relação ao que se discutia no Círculo e que seus 

trabalhos dialogavam entre si. Nesta tese atribuiremos, ao referenciar, cada obra a quem a 

assinou originalmente. 

O grupo, que se reuniu durante dez anos (1919-1929) e que, como dito, é atualmente 

conhecido como Círculo de Bakhtin, não possuía essa denominação e foi assim chamado 

posteriormente. Acredita-se que ele foi assim denominado porque Bakhtin foi o último 

membro a falecer e, além disso, ser o que ganhou maior destaque – e o único vivo – quando 

a obra do Círculo foi retomada na URSS e chegou ao Ocidente. 

Sobre as publicações realizadas, há outras questões. Estas ocorreram fora da ordem 

cronológica de elaboração. Uma curiosidade é que Para uma filosofia do Ato, o primeiro a 

ser escrito, foi o último a ser publicado. 

                                                 
34  Os participantes do círculo eram, inicialmente, Valentin Voloshinov, Mikhail Bakhtin, Lev Vasilievich 

Pumpianskii e Matvei Isaevich Kagan. Após 1920, entram outros quatro membros: Pavel Nikolaevich 

Medvedev, Ivan kanaev, Boris Michailovich Zoubakin e M. B. Yudina. 
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Outro problema também pode ser visto nas traduções dos livros. Eles começaram a 

chegar no Ocidente no final dos Anos 6035, com a tradução de Problemas da poética de 

Dostoievski. Além da tradução tardia, há alguns erros sérios, principalmente no que se refere 

a terminologias como “linguagem”, “língua”, “discurso”, “gênero do discurso”, 

ocasionando, assim, possíveis desentendimentos quanto à teoria exposta nos livros (SOUZA, 

2002). 

Pontuando sobre os pontos de reflexão abordados pelo grupo, pode-se dizer que três 

noções serão fundamentais para construir a concepção de linguagem (FARACO, 2009): 

- a unicidade e eventicidade do ser; 

- a contraposição eu/outro; 

- o componente axiológico intrínseco ao existir humano.  

Embora o foco, no momento, não seja analisar cada um desses pontos de maneira 

isolada, é possível relacioná-los a conceitos como enunciado, atitude responsiva e 

dialogismo. 

A partir desses pontos, pode-se dizer que existem dois grandes projetos intelectuais 

presentes nas discussões do grupo (FARACO, 2009). O primeiro encabeçado por Bakhtin, 

que criticava o que ele chamava de teoricismo, em que se discutia a visão racional da teoria, 

sem levar em conta a singularidade, o ato individual: 

 

A singularidade única não pode ser pensada, mas somente vivida de modo 

participativo. A razão teórica em sua totalidade não é senão um momento 

da razão prática, isto é, da razão decorrente da direção moral de um sujeito 

único no evento do existir singular. Este existir não é definível pelas 

categorias de uma consciência teórica não participante, mas somente pelas 

categorias da participação real, isto é, do ato, pelas categorias do efetivo 

experimentar operativo e participativo da singularidade concreta do 

mundo. (BAKHTIN, 2010, p. 58-59) 

 

Faraco (2009) afirma que o teórico dizia que existia um dualismo entre o “mundo da 

teoria” e o “mundo da vida”. O primeiro seria o mundo do juízo teórico, no qual as atividades 

da vida são objetificadas teoricamente a partir de visões filosóficas, científicas, pela ética e 

pela estética. Já o “mundo da vida” é aquele onde está a história viva, o lugar no qual a vida, 

única e irrepetível, é realmente vivida e experimentada. Ambos não se comunicam, já que o 

mundo da teoria, com seu olhar de fora e sua visão única, não consegue alcançar 

                                                 
35 Vale relembrar: mesma época da ascensão do Estruturalismo e da criação da Análise do Discurso. 
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entendimento sobre o que outro é: singular. Porém, vale ressaltar que não há uma negação 

ao pensar teórico, mas uma crítica à desvinculação total entre os dois mundos: 

 

Deve ficar claro que essa crítica à razão teórica, ao teoreticismo, não é uma 

negação da cognição teórica. Ao contrário: Bakhtin reconhece sua 

validade; o que ele recusa é a total desvinculação do mundo da vida. 

(FARACO, 2009, p. 19) 

 

O segundo grande projeto, que pode ser observado em obras como Marxismo e 

Filosofia da Linguagem (VOLÓSHINOV, 2009), publicado em 1929, e no livro Problemas 

da poética de Dostoiévski (BAKHTIN, 2013), publicado em 1929, diz respeito à ideologia. 

O Círculo refletia e criticava sobre como os processos e produtos da criação ideológica eram 

encarados, desde um ponto de vista determinista. Eles criticavam o olhar mecanicista e 

propunham uma conexão entre as estruturas socioeconômicas e as superestruturas 

ideológicas: 

 

Bakhtin e seus companheiros do Círculo não trabalham, portanto, a questão 

da ideologia como algo pronto e já dado, ou apenas na consciência 

individual do homem, mas inserem essa questão no conjunto de todas as 

outras discussões filosóficas, que eles tratam de forma concreta e dialética, 

como a questão da constituição dos signos, ou a questão da subjetividade. 

(MIOTELLO, 2012, p. 168) 

  

 Outro ponto de inovação diz respeito à linguagem. O trabalho que os teóricos 

desenvolveram deu um papel central a esta, discorrendo sobre o assunto de maneira a 

formular uma filosofia da linguagem, o que foi uma proposta original elaborada pelo Círculo 

de Bakhtin. 

 Os estudos sobre a linguagem produzidos pelo Círculo começam a aparecer em textos 

elaborados a partir de 1920. Assim, a noção de linguagem já no livro Para uma filosofia do 

Ato Responsável (BAKHTIN, 2010). Nele, Bakhtin a caracteriza como uma atividade que 

se contrapõe à língua como sistema, pois é um ato singular, não repetível, que demanda uma 

resposta do interlocutor. Já nesse momento ele correlaciona o enunciado à situação de 

enunciação: 

 

[...] a palavra viva, a palavra plena, não tem a ver com o objeto inteiramente 

dado: pelo simples fato de que eu comecei a falar dele, já entrei em uma 

relação que não é indiferente, mas interessado-afetiva, e por isso a palavra 

não somente denota um objeto como de algum modo presente, mas 

expressa também com a sua entonação (uma palavra realmente 

pronunciada não pode evitar de ser entoada, a entonação é inerente ao fato 
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mesmo de ser pronunciada) a minha atitude avaliativa em relação ao objeto 

– o que nele é desejável e não desejável – e, desse modo, movimenta-o em 

direção do que ainda está por ser determinado nele, torna-se momento de 

um evento vivo. (BAKHTIN, 2010, p. 85-86) 

 

 Outros textos produzidos pelo Círculo também irão citar a concepção de linguagem, 

como em Marxismo e filosofia da linguagem (VÓLOSHINOV, 2009) e Questões de 

literatura e de estética: a teoria do romance (1990). Neles, é clara a contraposição que se 

tenta fazer em relação à noção da linguística da época, que entendia língua como sistema, 

código. 

 É interessante notar que, mesmo nos primeiros escritos, muito da teoria do círculo 

sobre linguagem já se revelava. Como inicialmente dito, as teorias elaboradas se desenhavam 

de forma a contrapor à visão saussuriana da língua, que tinha a estrutura como objeto de 

estudo, deixando de lado questões extralinguísticas, que para o grupo eram imprescindíveis: 

 

El objetivismo abstracto36, al considerar el sistema de la lengua como lo 

único importante para el análisis de los fenómenos lingüísticos, rechaza el 

acto discursivo- la enunciación- como acto individual. (VOLÓSHINV, 

2009, p.132)37 

 

El signo no sólo existe como parte de la naturaleza, sino que refleja y 

refracta esta otra realidad, y por lo mismo puede distrosionarla o serle 

infiel, percibirla bajo un determinado ángulo de visión, etc. a todo signo 

pueden aplicársele criterios de una valoración ideológica. 

(VOLÓSHINOV, 2009, p. 27)38 

 

 Dessa forma, pode-se dizer que o ponto central da noção de linguagem encontra-se 

no desenvolvimento do conceito de enunciado. Sendo assim, a próxima seção terá como foco 

explicar a teoria do enunciado para o Círculo de Bakhtin e, em conjunto, pontuar os dois 

conceitos fundamentais para a análise do córpus desta pesquisa: a noção de dialogismo e de 

gêneros do discurso.  

 

 

                                                 
36 O objetivismo abstrato corresponde ao Estruturalismo saussureano. 
37 O objetivismo abstrato, ao considerar o sistema da língua como a única parte importante para a análise dos 

fenômenos linguísticos, rejeita o ato discursivo – a enunciação – como um ato individual. (VOLÓSHINV, 

2009, tradução nossa.) 
38 O signo não existe somente como parte da natureza, e sim, reflete e refrata esta outra realidade, e assim, pode 

lhe ser infiel, percebê-la sob uma determinada visão etc. A todo signo pode ser aplicado critérios de valor 

ideológico. (VOLÓSHINOV, 2009, tradução nossa.) 
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4.2. Descrevendo uma teoria da enunciação 

 

Para o Círculo, a linguagem se dá através dos enunciados. Esse seria, um ato singular, 

irrepetível, emergido em uma atitude responsiva e, sobretudo, dialógico e ideológico. Seria 

reproduzido por falantes/locutores, que são indivíduos dialógicos e ideológicos, ou seja, são 

seres sociais39. 

Afirmar que o enunciado é irrepetível significa apontar para o fato de que seu sentido 

só se dá numa situação de enunciação, e isso faz com que ele seja único. Porém, Bakhtin 

(2011) afirma que nada é dito por primeira vez, como se o falante fosse dono de palavras 

nunca antes ditas por alguém; no entanto, é exatamente o ato de enunciar que transformará 

aquele enunciado em algo singular: 

 

[...] porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno 

silêncio do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua 

que usa, mas também alguns enunciados antecedentes - dos seus e alheios 

- com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-

se neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do 

ouvinte). Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada 

de outros enunciados. (BAKHTIN, 2011, p. 272) 

 

Pode-se perceber que essa noção se conecta a uma outra, a de dialogismo. Como 

mencionado na citação anterior, cada enunciado estará conectado a outro, não de forma a 

repeti-lo, mas dialogando com ele: 

 

O dialogismo [...] define o texto como um “tecido de muitas vozes” ou de 

muitos textos ou discursos, que se entrecruzam, se completam, respondem 

umas às outras ou polemizam entre si, no interior do texto [...]. (BARROS, 

2005, p. 33) 

 

 Essa característica intrínseca ao enunciado pode ser ilustrada pelo exemplo (g), que 

corresponde a um trecho do livro que faz parte do córpus desta pesquisa: Cartas de uma 

bailarina de dança do ventre. Esse enunciado se encontra em um capítulo que possui como 

título “Feminina” e está presente na seção denominada “Beleza em pauta”:  

 

                                                 
39 Esse seria um ponto de discordância para a Análise do Discurso, pois não se pensa em indivíduos atuantes 

na reprodução do discurso. Este sempre será social, não cabendo, para a AD pensar no papel do indivíduo na 

enunciação. 
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(g) “Assim sendo, vamos às dicas para transformar os 

patinhos feios em cisnes.”  

 

Cartas de uma bailarina de dança do ventre, 2011, p. 79 

 

O enunciado (g) faz um diálogo com um conto muito conhecido, O patinho feio de 

Hans Christian Andersen. Nele, o personagem principal era depreciado por seus irmãos por 

ser diferente de todos. Triste, o patinho acaba se afastando da família e, por fim, descobre 

que, na verdade, era um cisne. Essa referência ao conto promove um diálogo sobre o que é 

ser considerado belo. Ao chamar os leitores a se transformarem, reforça que há um padrão 

de beleza e, além disso, convida a se enquadrarem nesse padrão, a partir das dicas que serão 

dadas. Observe que, essa ideia também dialoga com o título do capítulo e da seção a qual 

pertence o trecho (a), “Feminina” e “Beleza pura”. Ambos os enunciados remetem a uma 

ideia que existe um padrão de beleza feminina. Note que o sentido construído seria diferente 

se, por exemplo, o enunciado fosse: “Assim sendo, vamos às dicas para descobrir que os 

patinhos feios são cisnes”. A inserção de “descobrir” e o verbo ser na terceira pessoa do 

plural do presente do indicativo (“são”), indica que, como na história, na verdade o patinho 

não é feio, e sim, é um cisne. Sendo de outra espécie, esse seria o motivo de ser diferente 

dos demais patos. O enunciado reescrito dessa forma dialogaria com outros que apontam 

para uma concepção de beleza que estaria correlacionada a uma ideia de individualidade: 

todos, a sua maneira, são belos. 

Observe que esses sentidos são possíveis porque, como dito, “Cada enunciado é um 

elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2011, p.272). 

Ou seja, os enunciados estarão sempre em uma constante relação com aquilo que é, foi ou 

será dito. É importante ressaltar que esse dito não precisa, necessariamente, aparecer 

explicitamente em um enunciado, ela pode estar subjacente a este. Assim, os enunciados 

sempre estarão atravessados e em constante diálogo uns com os outros, já que o dialogismo 

constitui a linguagem. 

Esse conceito acaba se tornando primordial na teoria do Círculo de Bakhtin, pois é a 

base para a reflexão de várias outras pesquisas e é, justamente, o ponto que os estudos 

linguísticos tomarão como caminho para desenvolver trabalhos sobre discurso e textos 

(BARROS, 2005). Exemplo disso é a AD de origem francesa que irá incorporar esse 

conceito em suas ideias sobre a concepção de discurso. 
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A noção sobre linguagem até aqui trabalhada aponta para o fato de que não há 

neutralidade no signo, pois este se dará sempre em um contexto sócio-cultural, sendo, 

portanto, dinâmico, dialético e vivo: 

 

[...] a linguagem é, por constituição, dialógica e a língua não é 

ideologicamente neutra e sim complexa, pois, a partir do uso e dos 

traços dos discursos que nela se imprimem, instalam-se na língua 

choques e contradições. [...] Assim caracterizada, a língua é 

dialógica e complexa, pois nela se imprimem historicamente e pelo 

uso as relações dialógicas dos discursos. (BARROS, 2005, p. 33) 

 

 Contudo, a linguagem é entendida de um ponto de vista histórico, cultural, 

ideológica e social. Isso foi possível de ser observado em (a) e (b). Ao trocar o verbo 

“transformar” por “descobrir” uma série de modificações semânticas foram realizadas, pois 

esses signos faziam com que construções históricas, sociais, ideológicas, políticas fossem 

trazidas em questão: a concepção de beleza para a sociedade. 

Isso também pode ser notado no exemplo (h): 

 

 

(h) Não confunda: fantasia é aquela roupa típica de festas, baile à 

fantasia, com aluguéis baratíssimos. [...] A bailarina usa TRAJE de 

dança. Modelos especialmente confeccionados para um espetáculo 

ou show, que tenha um significado. [...] Esqueça o termo “roupa de 

odalisca”. Primeiramente porque a palavra odalisca, em sua origem, 

tem uma conotação depreciativa. Segundo porque somos 

BAILARINAS e ponto.  

 
Cartas de uma bailarina de dança do ventre, 2011, p. 26 

 

 

 

É possível observar duas oposições: “fantasia vs traje” e “odalisca vs bailarina”. Ao 

fazer a defesa do uso dos termos “traje” e “bailarina” e descartar a utilização de “fantasia” e 

“odalisca”, faz-se visível o que Vóloshinov (2009) afirma sobre não haver neutralidade no 

signo. Este sempre será construído historicamente, estará impregnado de questões sociais, 

políticas, culturais. Mais uma vez, no exemplo (c) se faz notar o dialogismo, que, nesse caso, 

aparece de maneira intertextual. O diálogo com a concepção de que a Dança do Ventre é, 
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por vezes, hipersexualizada estaria presente nos signos “fantasia” e “odalisca40” que, como 

foi possível ver na citação, são termos que acionam outros enunciados sobre algo que está 

ligado a um fetiche (principalmente sexual), que possui uma “conotação depreciativa”. Ao 

defender o uso de “traje” e “bailarina”, evidencia a luta por tentar apagar esses enunciados 

e construir um novo, dando a Dança do Ventre um caráter artístico, “sério”. 

 Dessa maneira, a visão do signo dinâmico, dialético, reforça o fato de que os estudos 

de Bakhtin e seu círculo estavam voltados para entender a língua não como sistema, como 

proposta na linguística saussureana. A linguagem está formada, como foi possível observar, 

a partir de componentes histórico-sociais. Assim, há algo além da forma: 

 

[...] a língua é um fato social cuja existência se funda nas necessidades de 

comunicação. No entanto, afasta-se do mestre genebrino ao ver a língua 

como algo concreto, fruto da manifestação individual de cada falante, 

valorizando dessa forma a fala. (BRANDÃO, 2012, p.8) 

 

 Dessa maneira, pode-se notar que o conceito desenvolvido sobre a linguagem não só 

põe o enunciado como objeto central dos estudos, como também termina por realizar uma 

Teoria da Enunciação, na qual a comunicação se dará através de uma situação de enunciação. 

É no ato da enunciação que se concretiza a interação social, que será a base da teoria 

do Círculo de Bakhtin sobre a linguagem, e é nela que se realiza, por exemplo, a atitude 

responsiva:  

 

Todo enunciado [...] tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim 

absoluto: antes do seu início, os enunciados dos outros; depois do seu 

término, os enunciados responsivos dos outros (ou ao menos uma 

compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por último, 

uma ação responsiva baseada nessa compreensão). (BAKHTIN, 2011, p. 

275). 

  

Um interlocutor nunca será alguém passivo, que recebe uma mensagem, codifica-a e 

passa a ser locutor. Sobre isso, Bakhtin (2011) reforça que a ideia de que há um falante e um 

ouvinte, em que um fala, enquanto o outro escuta, é falha. Esse tipo de interação não funciona 

pois não mostra como ocorre a enunciação: 

 

                                                 
40 É importante ressaltar que as “odaliscas”, como mulheres insinuantes, que dançam para seduzir, é uma 

construção social que não se sabe precisar em que momento começaram a ser assim imaginadas. Dib (2009) 

aponta que, em sua origem, as odaliscas eram escravas do harém que possuíam diversas funções dentro deste, 

e, como outras serviçais, também dançavam, porém, longe dos olhos dos estrangeiros. 
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Ainda hoje existem na linguística ficções como o “ouvinte” e o 

“entendedor” (parceiros do “falante”, do “fluxo único de fala”, etc.). Tais 

ficções dão uma noção absolutamente deturpada do processo complexo e 

amplamente ativo da comunicação discursiva. [...] Não se pode dizer que 

esses esquemas são falsos e que não correspondam a determinados 

momentos da realidade; contudo, quando passam ao objetivo real da 

comunicação discursiva eles se transformam em ficção científica. 

(BAKHTIN, 2011, p. 271) 

 

Dessa forma, toda situação de comunicação, ou seja, todo ato de enunciação, 

acontece a partir de enunciados proferidos, sendo que esses podem ser orais ou escritos e 

serão inseparáveis de um campo da atividade humana. Os vários tipos de enunciados, os 

quais são considerados relativamente estáveis e que pertencem a um determinado campo, 

são os gêneros discursivos: 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo 

da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 

e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) 

e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos, gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua 

construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 

temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente 

ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação. 

Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo 

de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 

2011, p. 261-262) 

 

 Como a citação acima mostra, estão intrinsecamente conectados ao conceito de 

gênero, o tema, o estilo e a construção composicional. Ao tema corresponderiam as 

condições semântico-objetais, na qual podemos falar em vontade discursiva do falante. Essa 

noção traz à tona uma característica do enunciado que é ser definido por um autor que, 

através de suas palavras, determina o todo do enunciado: 

 

Em cada enunciado [...] abrangemos, interpretamos, sentimos a intenção 

discursiva ou a vontade discursiva do falante, que determina o todo do 

enunciado, o seu volume e as suas fronteiras. Imaginamos o que o falante 

quer dizer, e com essa ideia verbalizada, essa vontade verbalizada (como 

entendemos) é que medimos a conclusibilidade do enunciado. (BAKTHIN, 

2011, p. 281) 

 

 Assim, pode-se dizer que a vontade discursiva irá determinar a escolha do tema em 

que se quer enunciar e, como consequência, o gênero discursivo. 
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 O outro ponto que caracteriza o gênero seria o estilo. Este está relaciona à Estilística, 

ou seja, a categorias sintática, fonológicas, lexicais, que só fazem sentido quando associados 

ao gênero discursivo. Bakthin (2011) aponta que o estudo estilístico até realiza trabalhos de 

maneira a olhar somente a língua, mas ele atenta para o fato de que “[...] esse estudo só será 

correto e eficaz se levar permanentemente em conta a natureza do gênero dos estilos 

linguísticos e basear-se no estudo prévio das modalidades de gêneros do discurso.” 

(BAKHTIN, 2011, p. 266). 

 O estilo estaria vinculado ao tema e, também, à construção composicional do gênero. 

Essa última seria a forma relativamente estável que lhe é típico. Segundo os estudos do 

Círculo, somente falamos através de gêneros, e a forma como os organizamos se assemelha 

a maneira pela qual estruturamos as formas gramaticais: 

 

Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando 

ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos um determinado volume (isto 

é, uma extensão aproximada do conjunto do discurso), uma determinada 

construção composicional, prevemos o fim, isto é, desde o início temos a 

sensação do conjunto do discurso que em seguida apenas se diferencia no 

processo da fala. (BAKHTIN, 2011, p. 283) 

  

 Dessa maneira, pode-se dizer que determinadas condições de comunicação 

discursiva, específico de cada campo da atividade humana, irá determinar seus enunciados 

relativamente estáveis (gêneros discursivos), ou seja, determinar seus temas, estilos e 

construção composicional. 

Bakhtin (2011) aponta para o fato de que haveria uma diferença entre o que ele chama 

gêneros primários e secundários. Os primeiros, considerados mais simples, integram os 

gêneros do cotidiano, por exemplo, o diálogo, ou seja, “são gêneros que se formaram nas 

condições da comunicação discursiva imediata” (BAKHTIN, 2011, p. 263). Os segundos, 

mais complexos, seriam formados pela incorporação e reelaboração de vários gêneros 

primários, nos quais estes perdem o caráter do cotidiano, por exemplo, o romance, o drama, 

as pesquisas científicas.  

Machado (2012) ressalta que essa característica dos gêneros secundários não 

significa dizer que são superiores aos gêneros primários, pois nada impede que um texto 

cotidiano venha a fazer parte da esfera da ciência, da arte, da filosofia. E, além disso, esse 

tipo de discussão já havia sido debatida por Volóchinov, quando menciona que os 

enunciados do cotidiano se formam na interação assim como os poéticos. Dessa forma, não 

há por que haver uma diferenciação a partir desse ponto de vista. 
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Para Bakhtin (2011), então, os enunciados só podem ser entendidos a partir da 

concepção de gênero: “Apenas sob essa condição a definição pode vir a ser adequada à 

natureza complexa e profunda do enunciado.” (BAKHTIN, 2011, p. 264). 

O teórico também pontua que são os sujeitos que constituem os enunciados e, por 

conseguinte, são constituídos também por estes. Além disso, são os responsáveis pela 

escolha do gênero discursivo: 

 

Porque o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações 

concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso 

sempre está fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado 

sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode existir. (BAKHTIN, 2011, 

p. 274) 

 

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um 

certo gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade 

de um dado campo da comunicação discursiva, por considerações 

semântico-objetais (temáticas), pela situação concreta da comunicação 

discursiva, pela composição pessoal dos seus participantes, etc. A intenção 

discursiva do falante, com toda sua individualidade e subjetividade, é em 

seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e 

desenvolve-se em uma determinada forma de gênero. (BAKHTIN, 2011, 

p. 282) 

 

  

É importante ressaltar que, como visto no capítulo anterior, esta pesquisa utiliza a 

concepção de linguagem baseada na Análise do Discurso de Maingueneau. Nela, a noção de 

sujeito/indivíduo é vista de uma maneira diferente, já que, como visto no capítulo 2, o 

conceito de sujeito da AD nasce da visão lacaniana de sujeito do inconsciente. Apesar de 

concordar que o discurso é assumido por um sujeito, e que esse constrói socialmente o 

sentido daquele, Maingueneau não dá a este um papel de detentor: “Essa construção de 

sentido é, certamente, obra de indivíduos, mas de indivíduos inseridos em configurações 

sociais de diversos níveis.” (MAINGUENEAU, 2015, p. 29). Dessa forma, o indivíduo é, 

sim, responsável pela atividade verbal, porém ele não é soberano dentro dela. Ao se assumir 

como o EU, o falante marca na frase referências pessoais, temporais e espaciais, ele pode 

modalizar ou ironizar, mas “de uma perspectiva da análise do discurso, [...] não implica que 

se considere o sujeito como o ponto de origem soberana de ‘sua’ fala.” (MAINGUENEAU, 

2015, p. 27). 

Nesta pesquisa, leva-se em questão que os enunciados do material de análise 

pertencem a gêneros discursivos, como concebido pelo Círculo de Bakhtin, e, assim como 
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dito pelo Círculo de Bakhtin e por Maingueneau, não se pensa em um autor dono de seu 

enunciado, mas sim como aquele que está perpassado pelas questões sociais, históricas. 

 Retomando, então, as teorias do Círculo de Bakhtin apresentadas, foi possível 

observar que a linguagem só pode ser entendida em uma situação de enunciação, ou seja, 

numa interação social, na qual não há falantes passivos, não há uso de signos engessados, 

pois o sentido dos enunciados se constrói dentro de uma enunciação. Além disso, o Círculo 

acrescenta que todos os enunciados pertencerão a um gênero discursivo, sendo assim, 

sempre são realizados a partir deles. 

Nessa perspectiva, os enunciados analisados nesta tese pertencem a gêneros 

discursivos diferentes, que serão tratados a seguir. 

 

 

4.3 Os gêneros discursivos presentes no córpus da pesquisa 

 

 A partir da seção anterior, foi possível notar que, para se ter a compreensão plena de 

um enunciado, é necessário entender o gênero discursivo ao qual ele pertence. Para o círculo 

de Bakhtin, enunciamos através dos gêneros, assim sendo, nossos enunciados são 

construídos por “formas relativamente estáveis e típicas de construção de um todo” 

(BAKHTIN, 2011, p. 282). Portanto, esta seção tem como objetivo apresentar os gêneros 

discursivos que são utilizados como material nesta pesquisa.  

 Para iniciar esta discussão é necessário, antes, realizar uma outra que diz respeito à 

distinção entre gênero e suporte. Segundo Marcuschi (2008), o conceito de suporte seria um 

lugar, físico ou virtual, que apresenta um formato específico, e que serve de base para um 

gênero: “Pode-se dizer que suporte de um gênero é uma superfície física em formato 

específico que suporta, fixa e mostra um texto.” (MARCUSCHI, 2008, p. 174). Nessa 

concepção, a revista seria suporte dos seis artigos que servem como parte do córpus desta 

pesquisa. E, assim, a revista Shimmie não seria o gênero em si, mas a base para os artigos da 

coluna “Sagrado Feminino”, ou de outros gêneros que possam ali estar presentes. 

Maingueneau (2011), intitulando suporte como mídium, irá ressaltar que ele não é 

simplesmente um meio, um instrumento, que transmite o discurso. O mídium (ou suporte) 

influencia diretamente no gênero discursivo: 

 

Hoje estamos cada vez mais conscientes de que o mídium não é um simples 

“meio” de transmissão do discurso, mas que ele imprime um certo aspecto 
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a seus conteúdos e comanda os usos que dele podemos fazer. O mídium 

não é um simples “meio”, um instrumento para transportar uma mensagem 

estável: uma mudança importante do mídium modifica o conjunto de um 

gênero de um discurso. (MAINGUENEAU, 2011, p. 71-72) 

 

Assim sendo, o mídium também faz parte da construção de sentido do gênero 

discursivo que está atrelado a ele. Assim, o fato de os artigos estarem em uma revista é 

significativo. Pensando, então, na revista como mídium/suporte, pode-se dizer que esta foi 

feita para chegar a um grande número de pessoas, nesse caso específico, para alcançar um 

público que se interessa pela Dança do Ventre. Se, por exemplo, esse artigo estivesse em um 

suporte, como um site sobre Dança do Ventre, algumas mudanças a respeito desse gênero 

iriam ocorrer. Por exemplo, o número de pessoas a ter acesso a esse artigo seria ilimitado, já 

que não haveria a necessidade de comprar um material físico para ter acesso ao artigo.   

Essa noção de suporte e/ou mídium foi repensada, por exemplo, por Bombini (2011). 

Segundo a autora, pode-se observar que alguns gêneros possuem como característica 

englobar outros gêneros, sendo chamados, assim, de hipergêneros: 

 

Essa posição [...] pressupõe [...] a existência de um contínuo que vai do 

gênero (como unidade da interação dialógica) ao suporte em sua forma 

mais característica (como portador físico). Em meio a esses dois pontos 

extremos, haveria a ocorrência de elementos híbridos que seriam, ao 

mesmo tempo, um gênero formado por outros gêneros (um hipergênero) e 

um suporte, sendo exemplos, entre outros, o jornal, a revista, o site. 

(BONINI, 2011, p. 682) 

 

 Assim, a revista não seria somente um objeto. A partir do momento que ela auxilia 

na formação de sentido dos enunciados que ali estão, significa que ela também faz parte da 

interação dialógica deles. Ao mesmo tempo, ela é em si uma “unidade de interação 

dialógica”. Na noção de mídium, mesmo que Maingueneau (2011) não veja a revista como 

uma superfície física vazia de significado, a ideia de ser algo que abriga um gênero ainda 

persiste. Bombini (2011), ao contrário, entende a revista, o jornal, e até mesmo o livro, como 

um gênero em si que está formado por outros gêneros. Dessa maneira, a revista Shimmie 

seria um gênero capaz de comportar artigos, entrevistas, propagandas, quiz. Nesta tese, 

segue-se essa noção apresentada por Bombini (2011). 

Sobre os artigos, pode-se dizer que eles pertencem ao gênero discursivo artigo de 

opinião. Segundo Medina (2001), o artigo de opinião sempre terá interpretações e opiniões 

pessoais, não há a necessidade de ser jornalística e sempre será assinado. Pode-se dizer, 
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então, que uma parte do córpus desta pesquisa está composta pelo gênero discursivo artigo 

de opinião (total de seis) que se apresenta no hipergênero revista. 

Além dos artigos, foi realizada uma seleção de três livros: Dança do ventre: 

descobrindo sua deusa interior (LYZ, 1999), Dança do ventre: ciência e arte 

(BENCARDINI, 2009) e Cartas de uma bailarina de dança do ventre (ARRUDA, 2011). 

Utilizando a mesma ideia de hipergênero trabalhada em Bonini (2011), pode-se dizer que o 

livro é um hipergênero que pode abrigar um ou vários gêneros discursivos. Ao analisar esses 

livros, pode-se dizer que eles possuem gêneros diferentes um do outro. 

Ao analisar o livro Dança do Ventre: descobrindo sua deusa interior, pode-se dizer 

que ele corresponde a um manual. Partindo do princípio de que esse gênero tem como função 

orientar alguém a realizar algo, foi possível perceber, a partir da observação do índice e de 

como se desdobram os capítulos, que o objetivo principal da obra é ensinar sobre a Dança 

do Ventre. Foca-se no ensinamento dos movimentos, na relação da dança com os deuses, 

nos tipos de dança, na relação da dança com os quatro elementos, de como realizar 

coreografias.  

É interessante que, nesse livro, como apontado por Bonini (2011) como característica 

do hipergênero, aparece outro gênero discursivo, que não o manual: o poema. Antes do 

índice, na página nove, a autora o apresenta: 
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Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, 1999, p. 9 

 

 

O livro Dança do Ventre: ciência e arte pertence ao gênero pesquisa científica. Essa 

denominação aparece na orelha do livro, em que o professor orientador da autora menciona 

o livro como parte de um trabalho científico sobre a dança, como é possível observar no 

terceiro parágrafo: 
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Dança do Ventre: ciência e arte, 2009, orelha do livro 

 

Além disso, no resumo presente na capa, algumas referências também corroboram 

para essa definição, visto que, no segundo, ele inicia falando que é uma pesquisa: 

 



86 

 

 

 

Dança do Ventre: ciência e arte, 2009, capa 

 

 Porém, é interessante notar que não se sabe o tipo de trabalho científico a qual este 

livro pertence. Foi feita uma busca ao currículo lattes da autora para descobrir se se tratava 

de um Trabalho de Conclusão de Curso, ou dissertação, ou tese. Porém, a mesma não possui 

cadastro na Plataforma Lattes. Dessa maneira, escolheu-se aqui continuar categorizando este 

livro como pertencente ao gênero trabalho científico, já que, em mais de um momento, ele 

se denomina como uma pesquisa científica. 

Por fim, no livro Cartas de uma bailarina de dança do ventre, o gênero em questão 

é uma coletânea de anotações sobre a Dança do Ventre que a autora foi redigindo no decorrer 

de sua carreira. Na introdução do livro há uma explicação dizendo que a autora passou a 

fazer anotações sobre os estudos referentes à dança e que, em determinado momento, passou 

a escrever essas anotações em um site. O livro nasce, então, desses escritos. 
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Pode-se dizer, assim, que os suportes e os gêneros discursivos do córpus desta 

pesquisa são: 

 

Tabela 4: Relação dos suportes e gêneros discursivos presentes no córpus da pesquisa 

Córpus Hipergênero Gênero 

− Quando a bailarina se afasta da função; 

primeira da arte 

− O resgate do feminino essencial; 

− Para uma aula mais feliz; 

− A elegância 

− A fama e o equilíbrio; 

− Ira. 

Revista Artigo de opinião 

Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior Livro Manual 

Dança do ventre: ciência e arte Livro Trabalho científico 

Cartas de uma bailarina de dança do ventre Livro Coletânea de anotações 

 

Os gêneros discursivos são, então, enunciados relativamente estáveis (BAKHTIN, 

2011) e, pode-se dizer que eles apresentarão características que os determinam como tais. 

Essas particularidades, como visto na seção anterior, estão relacionadas à escolha do tema, 

ao estilo e à construção composição, que são elementos que compõem os gêneros. 

Assim, para se desenvolver o gênero artigo de opinião, por exemplo, é necessário 

pensar nesses três elementos: o tema, que está atrelada à vontade discursiva do falante (por 

exemplo: “falar sobre a fama na Dança do Ventre”); o estilo são as escolhas lexicais que 

correspondem e significam dentro daquele gênero (determinadas palavras que podem/devem 

aparecer em um gênero discursivo); e, por último, a composição da forma desse artigo (ser 

texto curto; opinativo; apresentar o nome da coluna em que aparece; possuir um título, às 

vezes, subtítulo; assinado; pode conter fotos/imagens e trechos do texto em destaque). 

Abaixo é possível visualizar exemplo descrito: 
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A fama e o equilíbrio, 2013, p. 24 – revista Shimmie 

 

Tendo, então, contextualizado e discorrido sobre as teorias de Bakhtin e seu círculo, 

e ter explicitado sobre os gêneros discursivos utilizados nesta pesquisa, o próximo capítulo 

terá como foco apresentar a metodologia aqui utilizada a partir das teorias mostradas nos 

capítulos dois a quatro. 
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CAPÍTULO 5 -  

CAMINHOS METODOLÓGICOS 
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Para discorrer sobre a metodologia utilizada nesta pesquisa, primeiramente, retoma-

se o conceito de linguagem trabalhado nos capítulos anteriores. Entendendo-a como algo 

que se constrói no interior de um interdiscurso, vê-se a necessidade de que o olhar para o 

córpus seja múltiplo, não se fixando somente em uma categoria de análise estabelecida antes 

de iniciado o processo de manejo da materialidade linguística.  

Entende-se que escolher apenas um viés para a realização da proposta desta tese seria 

uma limitação que não daria voz aos enunciados presentes nos gêneros discursivos aqui 

trabalhados. Determinar, assim, uma única direção para analisá-los é deixar de lado outros 

tantos sentidos – apesar de ser algo inevitável em uma pesquisa. O que se quer é analisar, a 

partir do conceito de discurso de Maingueneau (2015; 2014; 2011; 2008; 1997) e de gêneros 

discursivos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011; VÓLOSHINOV, 2009), como 

enunciados presentes nos seis artigos da Revista Shimmie e nos livros Dança do ventre: 

descobrindo sua deusa interior, Dança do Ventre: ciência e arte e Cartas de uma bailarina 

de dança do ventre constroem a(s) identidade(s) da bailarina/mulher que pratica a Dança do 

Ventre. Assim, a construção dessas identidades se dá em planos discursivos diferentes, logo, 

propõe-se olhares diferentes a partir da reflexão sobre as imagens, títulos, epígrafes e 

citações. 

 Utiliza-se nesta pesquisa a ideia de método como processo, em que esse não seria um 

momento de aplicação de etapas, e sim de experimentação, de construção (BARROS; 

PASSOS, 2009). Isso significa dizer que, sim, tem-se um objetivo, porém, para alcançá-lo 

se devem experimentar caminhos e não os estipular de forma rígida previamente: 

 

O desafio é o de realizar uma reversão do sentido tradicional de método – 

não mais um caminhar para alcançar metas prefixadas (metá-hódos), mas 

o primado do caminhar que traça, no percurso, suas metas. A reversão, 

então, afirma um hódos-metá. A diretriz cartográfica se faz por pistas que 

orientam o percurso da pesquisa sempre considerando os efeitos do 

processo do pesquisar sobre o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus 

resultados. (BARROS; PASSOS, 2009, p.17) 

 

Escóssia, Kastrup e Passos (2009) mencionam que o estudo do objeto da cartografia, 

a partir dessa concepção de metodologia como acompanhamento de percurso, como conexão 

de redes ou rizomas, permite um olhar com várias entradas: 
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São múltiplas as entradas em uma cartografia. A realidade cartografada se 

apresenta como mapa móvel, de tal maneira que tudo aquilo que tem 

aparência de “o mesmo” não passa de um concentrado de significação, de 

saber e de poder, que pode por vezes ter a pretensão ilegítima de ser centro 

de organização do rizoma. (ESCÓSSIA; KASTRUP; PASSOS, 2009, p. 

10) 

 

Sendo a língua, assim como o objeto da cartografia, um “mapa móvel”, o que se 

propõe é uma metodologia que construa seus passos a partir do acompanhamento do objeto. 

Dessa forma, é o córpus desta pesquisa, junto ao objetivo escolhido, que irão traçar os passos 

dessa metodologia. Logo, e retomando o que Barros e Passos (2009) afirmam, busca-se 

conhecer o material que será observado: 

 

Conhecer é, portanto, fazer, criar uma realidade de si e do mundo, o que 

tem consequências políticas. Quando já não nos contentamos com a mera 

representação do objeto, quando apostamos que todo conhecimento é uma 

transformação da realidade, o processo de pesquisar ganha uma 

complexidade que nos obriga a forçar os limites de nossos procedimentos 

metodológicos. O método, assim, reverte seu sentido, dando primado ao 

caminho que vai sendo traçado sem determinações ou prescrições de 

antemão dadas. (BARROS; PASSOS, 2009, p.30-31) 

 

 Dessa maneira, para iniciar a pesquisa, o material de análise escolhido como ponto 

de partida foram seis artigos41 pertencentes à coluna intitulada “Sagrado Feminino”, 

presentes na revista impressa Shimmie, que existe desde outubro de 2010. Esta é lançada 

bimestralmente pela Kaleidoscópio Editora & Comércio de papéis Ltda, de São Paulo, e se 

diz destinada ao “público envolvido com a Dança do Ventre”, como é possível verificar na 

descrição abaixo, presente em todos os números da revista: 

 

                                                 
41 Como forma de facilitar a citação desses artigos ao longo desta tese, procurou-se enumerá-los de 1 a 6. Dessa 

forma, tem-se os artigos 1 (Quando a bailarina se afasta da função primeira da arte), 2 (O resgate do feminino 

essencial), 3 (Para uma aula mais feliz), 4 (A elegância), 5 (A fama e o equilíbrio) e 6 (Ira). 
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(Revista Shimmie, 2013, p. 4) 

 

 A coluna da qual foram retirados os textos permaneceu somente durante o Ano 3 

(2013); por essa razão, o material utilizado corresponde a um total de seis artigos. Todos 

foram escritos pela mesma autora, Ju Marconato42, que é uma dançarina brasileira de 

Dança do Ventre de renome. Em todos os seus artigos ela assina se apresentando como 

fisioterapeuta, bailarina, professora e designer de roupas de Dança do Ventre, já que são 

artigos de opinião. 

Todos os eles possuem um título que se relaciona com a temática da revista43, como 

é possível ver na tabela a seguir: 

 

                                                 
42 Ju Marconato é uma bailarina brasileira que tem mais de 24 anos de carreira e que possui um núcleo de dança 

em Araraquara (SP) que leva seu nome. Ela é formada em fisioterapia e trabalha a Dança do Ventre desde uma 

perspectiva terapêutica. Em 2015 foi eleita a melhor bailarina de Dança do Ventre do Brasil pela revista 

Shimmie (MARCONATO, 2019). 
43 A temática da revista sempre aparece em destaque na capa. É importante frisar que, até o artigo 4, a revista 

teria uma “lógica dual”: lia-se até uma determinada parte e, para continuar lendo, era necessário virar a revista 

de ponta-cabeça e começar novamente. Sendo assim, ela possuía duas capas, as duas trazendo a mesma 

temática, porém com bailarinas diferentes em cada capa. Aparentemente, não há um motivo específico ela 

funcionar dessa maneira, já que não era feito divisão de temas ou nada do tipo para manter essa “lógica dual”. 

A partir do artigo 5, a revista se enquadrou no formato e na dinamicidade padrão de leitura. 
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Tabela 5- Artigos da revista Shimmie (2013) 

Número 

da revista 

do Ano 3 

Temática proposta pela revista 
Título da coluna 

“Sagrado Feminino” 

Nº 13 
Profissionalização em dança- Caminhos 

a seguir. 

Quando a Bailarina se 

afasta da função 

primeira da arte. 

Nº 14 

Mulher Árabe - uso do véu, submissão, 

casamento... os mitos e verdades sobre 

este universo. 

O resgate do feminino 

essencial. 

Nº 15 
O que é tarab? Conceito, Música, como 

se preparar e muito mais! 

Para uma aula mais 

feliz. 

Nº 16 

A importância da elegância- no palco e 

nas relações dentro e fora da sala de 

aula. 

A elegância. 

Nº 17 
Fama- os diferentes pontos de vista 

sobre a fama na dança do ventre. 
A fama e o equilíbrio. 

Nº 18 

7 pecados - como lidar com a avareza, 

gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e 

vaidade na dança de ventre. 

Ira. 

  

Após uma rápida análise desses artigos, procurou-se aprofundar na contextualização 

da dança, de forma a encontrar o possível elo entre o discurso do “sagrado”/“deusa” presente 

nos enunciados dos artigos com sua possível origem. Além disso, acreditava-se na 

importância de se conhecer o desenvolvimento histórico dessa dança. A surpresa foi 

encontrar enunciados semelhantes em relação à identidade da bailarina nos livros que 

costumam ser utilizados para consulta histórica, como em Dança do Ventre: ciência e arte 

(livro 2): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Talvez a dança do ventre seja propriedade das mulheres do 

mundo todo, que procuram o conhecimento intuitivo dentro delas 

mesmas, e o encontram dançando. Essa força, também chamada de 

poder feminino, é algo que as sociedades atuais têm alguma 

dificuldade em explicar, mas, os antigos orientais lidavam 

plenamente com elas. A dança é instrumento de libertação feminina. 

É uma conquista pessoal. De que adianta conquistar espaço no 

mercado de trabalho, tornar-se independente, e não conquistar a si 

mesma? 

 

(Dança do Ventre: ciência e arte, Livro 2, 2002, p. 18) 
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Foi possível observar, como já anteriormente citado, que o discurso recorrente dentro 

da Dança do Ventre é de que ela liberta as mulheres, resgatando-as, trazendo à tona aquilo 

que lhes é natural. É importante ressaltar, assim como dito na introdução, que o objetivo com 

essa pesquisa não é sentenciar como equivocada a capacidade de a Dança do Ventre 

proporcionar bem-estar psicológico ou fisiológico. Sabe-se que muitas bailarinas 

desenvolvem trabalhos sérios e coesos que auxiliam na autoestima das suas alunas. Dessa 

maneira, não se quer aqui menosprezar ou desmerecer o estudo voltado para essa área. Pelo 

contrário, entende-se que a dança, assim como qualquer manifestação artística, pode ser um 

caminho para proporcionar ganhos físicos e psicológicos. Portanto, o foco desta pesquisa é 

compreender, a partir dos materiais escolhidos, como se constrói a identidade de uma 

bailarina de Dança do Ventre.  

 Para dar continuidade a esta investigação, viu-se, ainda no início da pesquisa, a 

necessidade de ampliar os materiais da análise. Com a percepção de que não eram somente 

os artigos que traziam discursos referentes à identidade, buscou-se livros para compor o 

córpus. Assim sendo, fez-se uma consulta ao site brasileiro do International Standard Book 

Number - ISBN44 (2016), no qual foram encontrados treze livros que possuíam no título o 

termo “Dança do Ventre”. A escolha por utilizar o site foi por este representar um ponto 

“palpável” de partida e, assim sendo, haveria um critério de escolha das possíveis obras a 

serem analisadas. 

Como forma de melhor organizar, foi criado a tabela 6 que informa o nome do livro, 

do autor, o ano da edição e da reedição (se for o caso) e o conteúdo da obra. É importante 

salientar que a coluna “conteúdo” foi elaborada para esta tese e não está disponível no site 

do ISBN. Assim, optou-se por frisar a temática para facilitar a escolha dos materiais que 

serviriam para análise. Sendo assim, abaixo se encontra a tabela criada: 

 

Tabela 6- Livros contendo no título “dança do ventre” com cadastro ISBN 

Nome Autor 
Ano da 

edição45 
Conteúdo 

A dança do ventre: a dança 

da mudança 
Denise Aguir Bonfim - Romance 

A milenar dança do ventre 
Mario Florencio Cuesta 

Hercilio de Lourenzi 
- 

Livro não 

encontrado 

                                                 
44 Esse site disponibiliza para consulta todos os livros que possuem cadastro no ISBN. Disponível em: 

http://www.isbn.bn.br/website/consulta/cadastro 
45 Os livros que aparecem sem ano de edição é porque no site do ISBN eles apareciam com a data de 1900. 

Porém, no ano em questão o cadastro dos livros ainda não era feito. Mesmo consultando diretamente as editoras 

não foi possível encontrar a data correta, pois esses livros já não se encontram mais no mercado. 
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Nome Autor 
Ano da 

edição45 
Conteúdo 

Dança do ventre: a arte de 

ser mulher 
Cathia Cantusio 2003 Manual 

Dança do ventre: ciência e 

arte 
Patricia Bencardini 2009, 2013 

História e 

prática 

Dança do ventre: 

descobrindo sua deusa 

interior 

Sueli Lyz 

 

2009, 

2012, 2013 

História e 

prática 

Manual Prático da Dança 

do Ventre 

Cristiane Thome Bannout 

Daniel Jabra Chahoud 

Não 

disponível 
Manual 

Dança do ventre: uma arte 

milenar 
Glaucia Regina Málika 1998 Manual 

A arte da dança do ventre 
Edlamar Aparecida da 

Silva 
1998 

Livro não 

encontrado 

(Re) significando o 

feminino: o (in)dizível da 

linguagem artística da 

dança do ventre 

Ana Cristina de Lucena 

Afigueredo 
2008 

Dança, mulher 

e linguagem 

Cartas de uma bailarina de 

dança do ventre 
Luciana Arruda 2011 

Conselhos e 

prática para 

dançarinas 

A dança do ventre e outras 

histórias 
Roberto Gomes 2016 

Contos 

variados 

Dança, história e memória: 

a dança do ventre em 

Fortaleza 

Isa Moreira 

Carol Moreira 

 

2016 

Dança do 

ventre em 

Fortaleza 

Os pilares da 

profissionalização em 

dança do ventre 

Brysa Mahaila 2016 História 

 

 Nessa tabela, podemos observar que os livros que possuem no título a menção à 

Dança do Ventre e que possuem cadastro no ISBN correspondem a um total de treze. Três 

deles não possuem ano de edição e são livros que não estão mais em circulação46. No ano de 

1998, se tem registro de dois livros e, depois de 2000, há lançamento de oito, sendo os três 

mais recentes publicados em 2016. É necessário ressaltar que esses treze livros não 

correspondem a toda literatura acerca da Dança do Ventre. Há muitos outros, tanto em 

português quanto em outras línguas, que não aparecem no site, já que o ISBN só 

disponibiliza para consulta os livros nacionais. 

 Contemplando a coluna “Conteúdos” da tabela 6, é possível notar que há dois livros 

que não foram encontrados. Acredita-se que, devido ao tempo, eles devem estar esgotados e 

sequer cópias usadas foram encontradas. Dois livros são textos literários, um romance e um 

conto; três são manuais que se dedicam a ensinar os passos de dança, bem como o uso de 

                                                 
46 Vide nota de rodapé anterior. 
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adereços. Uma obra foi elaborada para dissertar, especificamente, sobre a Dança do Ventre 

em Fortaleza. Acredita-se que esses oito exemplares não seriam de proveito para a 

elaboração da pesquisa em questão, visto que tratam de temas muito específicos, ou da 

prática, ou de um lugar, ou são livros de ficção. 

 Assim sendo, depois dessas análises, foram selecionados, inicialmente, cinco livros 

cinco livros para compor o córpus da investigação: 

 

Tabela 7- Livros pré-selecionados para o córpus da análise 

Livro Autor Ano 

Dança do ventre: ciência e arte Patricia Bencardini 1900, 2009, 2013 

Dança do ventre: descobrindo sua 

deusa interior 
Sueli Lyz 

1900, 2009, 2012, 

2013 

(Re) significando o feminino: o 

(in)dizível da linguagem artística 

da dança do ventre 

Ana Cristina de 

Lucena Figueredo 
2008 

Cartas de uma bailarina de dança 

do ventre 
Luciana Arruda 2011 

Os pilares da profissionalização 

em dança do ventre 
Brysa Mahaila 2016 

 

 Após uma releitura atenta desses livros, retirou-se da lista do córpus dois deles: (Re) 

significando o feminino: o (in)dizível da linguagem artística da dança do ventre e Os pilares 

da profissionalização em dança do ventre. O primeiro foi descartado pois ele corresponde a 

uma dissertação de mestrado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, sendo assim, 

acredita-se que ele seria interessante para compor a bibliografia desta pesquisa. Já o segundo 

livro corresponde a um apanhado histórico da dança, e, portanto, julgou-se mais interessante 

ter ele como suporte para consulta em relação à origem da Dança do Ventre.   

Assim, tendo em vista tudo o que foi descrito, o material final para a realização desta 

investigação ficou composto pelos seis artigos da revista Shimmie somado a três livros: 

Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior (doravante livro 1), Dança do ventre: 

ciência e arte (doravante livro 2)  e Cartas de uma bailarina de dança do ventre (doravante 

livro 3).  

O livro Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior possui 127 páginas e doze 

capítulos: “A dança do Ventre”, “Movimento 1”, “Movimento 2”, “Movimento 3”, 

“Movimento 4”, “Movimento 5”, “Movimento 6”, “Movimento 7”, “As danças”, “Os deuses 

masculinos”, “Os quatro elementos”, “Coreografias artísticas – rituais e consagrações”. Pelo 
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o índice47, percebe-se que esses capítulos estão subdivididos em várias sessões. O livro 

pertence ao gênero discursivo manual, já que ele se propõe a ensinar sobre a Dança do 

Ventre. Ele discorre sobre a história da dança, bem como os passos realizados na dança, 

porém, sempre com o foco em relacioná-la aos deuses gregos, à noção de chacra e aos quatro 

elementos da natureza (terra, água, fogo e ar). 

 O livro Dança do ventre: ciência e arte possui 212 páginas, está dividido em quatro 

partes e possui oito capítulos. Na orelha, ele se diz pertencente ao gênero discursivo trabalho 

científico. A primeira parte desse livro corresponde a dois capítulos sobre a história da dança, 

bem como a cultura árabe, “Históricos e Origens da Dança do Ventre” e “Cultura Árabe”, 

respectivamente. A segunda parte é composta por um capítulo que aborda a filosofia oriental, 

intitulado “Introdução a filosofia Oriental”. A terceira parte discorre sobre a anatomia e 

fisiologia relacionada à Dança do Ventre, possuindo três capítulos: “Noções de Anatomia e 

Fisiologia aplicadas à Dança do Ventre”, “Postura” e “Benefícios ao corpo humano, 

advindos da dança do ventre”. A última parte é dedicada ao ensino, aprendizagem e avaliação 

na dança com os capítulos “Didática para o ensino da Dança do Ventre” e “Concepção, 

gravidez, parto e Dança do Ventre”. 

O Livro Cartas de uma bailarina de dança do ventre tem 192 páginas e cinco 

capítulos. Cada um deles, apresenta uma série de subdivisões. Na Introdução, afirma-se que 

o livro 3 é uma coletânea de textos que a autora publicava em seu site. O primeiro capítulo, 

intitulado “Primeiros Passos”, aborda como é o primeiro contato com a Dança do Ventre, o 

que é importante e necessário saber. O segundo, “Conduta”, se destina à figura da bailarina, 

tudo que ela precisaria saber, desde como se comportar, até a como é um contrato para dançar 

profissionalmente. O terceiro, “Feminina”, trata da saúde e a beleza da mulher: alimentação, 

cuidado com a pele, maquiagem, cabelo. O quarto, “Variedades em dança”, destina-se às 

várias modalidades de dança, como o balé contemporâneo, a dança indiana, a dança 

flamenca. Por último, tem-se um capítulo “Embasamento teórico”. Ele se inicia com 

perguntas e respostas realizadas pela própria autora, e depois aborda assuntos diversos como: 

leitura musical, giro, dança como fonte terapêutica, Dança do Ventre para crianças, 

avaliação, espetáculo. 

Como mencionado no início deste capítulo, o olhar para esses artigos e livros se dará 

de uma forma a não buscar uma única categoria de análise, previamente determinada. Para 

isso, a partir das características dos gêneros discursivos aqui trabalhados (artigo de opinião, 

                                                 
47 O índice desse e dos demais livros podem ser vistos nos Anexos de C a E. 
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manual, trabalho científico e coletânea), observou-se que há outros elementos que auxiliam 

no entendimento do texto principal (ou texto fonte48). Buscou-se, então, observar as imagens, 

as cores utilizadas nos artigos e nas capas dos livros, os títulos, as epígrafes; numa tentativa, 

assim, analisar, a partir do conceito de discurso de Maingueneau (2015; 2014; 2011; 2008; 

1997) e de gêneros discursivos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011; VÓLOSHINOV, 

2009), como enunciados presentes nos seis artigos da Revista Shimmie e nos livros Dança 

do ventre: descobrindo sua deusa interior, Dança do Ventre: ciência e arte e Cartas de uma 

bailarina de dança do ventre constroem a(s) identidade(s) da bailarina/mulher que pratica a 

Dança do Ventre.  

A análise será, então, dividida em três partes. A primeira se dedica às imagens e às 

cores existentes nos artigos e livros, em conjunto com os enunciados presentes nos gêneros 

discursivos aqui trabalhados: artigo de opinião, manual, trabalho científico e coletânea. 

Entende-se que esses elementos icônicos (MAINGUENEAU, 2011) constroem sentidos 

junto aos enunciados do texto principal, bem como esse texto principal constrói seu sentido 

a partir desses elementos. Assim, o que se pretende é observar quais elementos dessas 

imagens e as cores, em relação aos enunciados verbais, contribuem para a construção da 

identidade da bailarina de Dança do Ventre.  

 A segunda parte da análise se responsabilizará em refletir sobre alguns dos paratextos 

presentes nos gêneros discursivos aqui utilizados. Maingueneau (2011), retomando o 

conceito que foi, inicialmente, definido Genette, explica que os paratextos são os fragmentos 

verbais que acompanham o texto principal. Eles podem ser amplos como prefácios, 

apresentações, um texto escrito na capa do livro; ou podem ser curtos, como epígrafes, títulos 

e subtítulos. Dessa maneira, escolheu-se dois tipos de paratextos para realizar a segunda 

parte da análise: os títulos e as epígrafes. 

 A escolha dos títulos se deu porque se observou o uso de um vocabulário que 

chamava atenção para a questão da construção de uma imagem de bailarina de Dança do 

Ventre:  

                                                 
48 A nomenclatura “texto fonte” é utilizada por Maingueneau (2014) para separar o texto de um livro e aquilo 

que está conectado a ele (título, epígrafe, apresentação etc.). Aqui, optou-se por chamar de “texto principal”, 

já que se tem a ideia de que tudo que está no livro é texto. Sendo assim, existe o texto principal e os outros que 

estão adjacentes a este, auxiliando na formação de significado. 
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Tabela 8- Título dos artigos da revista Shimmie 

Títulos dos Artigos 
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Tabela 9- Capas com os títulos dos livros selecionados 

 

 

Títulos dos livros 
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Já em relação às epígrafes, elas foram escolhidas como categoria de análise pois, ao 

olhar atentamente para os livros, observou-se que esses enunciados destacados pareciam 

discorrer sobre a imagem da bailarina da Dança do Ventre, como pode ser exemplificado na 

epígrafe que antecede o capítulo três do livro 3: 

 

 

“Seja você enquanto dança, torne-se uma boa pessoa enquanto vive.” 

Cartas de uma bailarina de dança do ventre, 2011, p. 42 

 

 Para realizar a análise dessas epígrafes, escolheu-se o conceito de enunciado 

aforizante proposto por Maingueneau (2014; 2015). Esses seriam enunciados destacados 

decorrentes de uma enunciação outra e que acompanham o texto fonte (texto principal). 

Esses tipos de frases podem pertencer a duas modalidades: a primária, que corresponderia a 

frases autônomas por natureza, como slogans, provérbios, citações célebres; a secundária, 

que seriam frases extraídas do texto principal. Busca-se, assim, compreender como esses 

enunciados terminam por auxiliar na imagem da bailarina de Dança do Ventre que está ali 

sendo construída naquele gênero. 

 A terceira parte da análise consiste em concentrar o olhar para os seis artigos e 

analisar as citações presentes neles. Notou-se que, muitas vezes esses textos, lançavam mão 

de uma voz outra para dar um caráter de autoridade àquilo que estava sendo dito. O que 

chamou a atenção foi que esses enunciados eram de autores que não pertenciam à Dança do 

Ventre, ou a qualquer outra dança. Eram religiosos, filósofos, médicos. Assim, pretende-se 

analisar, a partir do conceito de intertextualidade (MAINGUENEAU, 2008), a presença 

dessas citações nos artigos e de que forma elas participam na construção da figura de 

dançarina de Dança do Ventre. 

 Em suma, a partir dessas etapas de análise, procura-se alcançar o objetivo 

principal desta pesquisa que é analisar, a partir do conceito de discurso de Maingueneau 

(2015; 2014; 2011; 2008; 1997) e de gêneros discursivos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 

2011; VÓLOSHINOV, 2009), como enunciados presentes nos seis artigos da Revista 

Shimmie e nos livros Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, Dança do Ventre: 

ciência e arte e Cartas de uma bailarina de dança do ventre constroem a(s) identidade(s) da 

bailarina/mulher que pratica a Dança do Ventre.  
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Figura 7: Odalisque, Eugène Ferdinand Victor Delacroix, 1857 

Fonte: Coleção privada 

 

 

CAPÍTULO 6 -  

O DISCURSO COMO PRÁTICA 

INTERSEMIÓTICA:  

UMA ANÁLISE DE ELEMENTOS 

ICÔNICOS EM DIÁLOGO COM OS 

ENUNCIADOS VERBAIS 
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  Como visto no capítulo 4, o córpus desta pesquisa apresenta diferentes gêneros 

discursivos: artigo de opinião, manual, trabalho científico e coletânea. É possível observar 

que esses gêneros permitem elementos outros que acompanham o texto principal e que 

participam na constituição do sentido. Por exemplo, nos seis artigos, nota-se que sempre há 

uma cor específica de plano de fundo e uma imagem que o acompanha. Nos livros 

selecionados, há a presença de epígrafes e de imagens. 

Maingueneau (2011) afirma que é uma característica do texto escrito ou impresso 

apresentar elementos icônicos, que corresponderiam a tudo o que não é verbal no texto, e o 

que é chamado de paratexto, que são fragmentos verbais que acompanham o texto principal. 

Neste capítulo, o foco se dará nesses primeiros elementos, visando realizar uma análise que 

abarque elementos verbais e não verbais. Dessa forma, serão observadas as imagens e as 

cores em conjunto com os enunciados verbais presentes nos textos aqui trabalhados: artigo 

de opinião, manual, trabalho científico e coletânea.  

 Em suma, indaga-se se essas categorias contribuem para a construção da(s) 

identidade(s) da bailarina de Dança do Ventre. Se sim, busca-se identificar que identidade(s) 

é(são) essa(s). Parte-se do princípio que esses enunciados não verbais, que compõem os 

gêneros selecionados, atuam na construção de sentido junto aos verbais. 

 

 

6.1 A construção de sentido realizada pelos elementos icônicos dos artigos da revista 

Shimmie em consonância com os enunciados  

 

 Ao observar os artigos da revista Shimmie, percebe-se que estes possuem cores 

marcantes e imagens que auxiliam na construção de sentido. Nota-se, muitas vezes que elas 

estão em diálogo com o título, com o corpo do texto. Assim, apoia-se na ideia de que a 

identidade de um discurso se constrói não somente em um enunciado verbal, mas dentro de 

uma coerência global que integra diferentes esferas textuais (MAINGUENEAU, 2008). 

 Assim, as cores e as imagens, como elementos integrantes de um enunciado, estarão 

sempre conectadas a um contexto histórico e social. Elas sofrerão algumas restrições, por 

exemplo, a respeito do gênero e da prática discursiva envolvida. Pensando nos artigos de 

opinião da revista, por exemplo, pode-se dizer que esse espaço permite que haja uma cor de 
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plano de fundo, com imagens ou fotos, característica essa que pode não estar presente em 

outros hipergêneros, como é o caso dos livros. Apesar de neles aparecerem imagens e/ou 

fotos, não há cor de plano de fundo.  

 Iniciando, assim, um olhar atento a esses materiais, é possível observar que em todos 

os artigos há uma cor específica para o plano de fundo e uma imagem, como se nota na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 10- tabela de cores de plano de fundo e descrição das imagens dos artigos 

Número do Artigo 
Cor do plano de 

fundo 
Descrição da imagem 

Artigo 1 

“Quando a bailarina se 

afasta da função 

primeira da arte” 

Branca 

Há uma imagem, não muito nítida, de uma 

suposta bailarina com uma vestimenta 

branca utilizando véus wings estilo 

borboleta da mesma cor. É possível ver que 

a mulher está ao ar livre, já que atrás 

aparece um céu azul. 

Artigo 2 

“O resgate do 

feminino essencial” 

Marrom, quase preta, 

com umas nuances 

douradas 

Há uma foto da bailarina Shirley Salihah 

com traje específico para a dança do ventre. 

Ela está ajoelhada, com os braços cruzados 

como em um abraço e o tronco mais à 

frente. 

Artigo 3 

“Para uma aula mais 

feliz” 

Rosa 

A imagem é uma visão parcial de um 

desenho de campo de margaridas, 

construída no canto superioresquerdo , 

como se tivessem rasgando a folha e 

revelando essas flores. 

Artigo 4 

“A elegância” 
Rosa 

Há um desenho de uma gaiola aberta com 

um passarinho livre e diversos corações, 

dentro e fora da gaiola. 

Artigo nº 5 

“A fama e o 

equilíbrio” 

Branca com folhas e 

galhos desenhados 

em dourados 

Não há uma imagem específica 

acompanhando. Somente aparecem 

desenhos de folhas e galhos, fazendo parte 

do plano de fundo. 

Artigo nº 6 

“Ira” 

Dois planos de 

fundo: um em cor 

Branca e outro com 

desenhos de 

pequenas Mandalas 

em cinza 

Há a foto da bailarina Ariella representando 

o sentimento ira. A mulher, vestido com um 

figurino de dança do ventre na cor 

vermelha, leva as mãos à cabeça e parece 

estar gritando. 

 

Segundo Gonzales (2003) as cores, no ambiente publicitário, são utilizadas de forma 

a transmitir significados e persuadir o leitor. Os sentidos que lhes são atribuídos são 

construídos culturalmente. É comum, por exemplo, as cores estarem relacionadas a um tipo 

de sentimento que se quer difundir: paz, fortuna, elegância. Elas são capazes de criar um 

gatilho psicológico no leitor de maneira a levá-lo a gostar de algo ou não, de negar, de 

afirmar, de se abster, de agir. 
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 A autora afirma que as cores estão relacionadas diretamente com o verbal e o não 

verbal do texto, sendo assim, dependendo da relação de sentindo que esta faça com o texto, 

seu significado poderá variar: 

 

O significado das cores num determinado texto publicitário é definido 

pelas relações existentes entre as imagens verbais e não verbais nele 

presentes, ou seja, é preciso analisar as cores dentro do contexto [...] pois 

são as mensagens linguísticas que definem o significado de uma cor no 

texto. Assim, uma mesma cor pode assumir diferentes significados, 

conforme o texto em que está inserida [...] (GONZALES, 2003, p. 20) 

 

Guimarães (2003), na mesma perspectiva de Gonzales (2003), diz que as cores fazem 

parte da comunicação jornalística. Para entender a informação que esta transmite é 

necessário levar em consideração elementos externos: 

 

Como a expressão das cores é também construída sobre a estrutura dos 

códigos culturais, entendo que a recepção eficiente da informação 

cromática em veículos jornalísticos depende de informações externas à 

própria cor, como a contextualização da informação, o estudo do ambiente 

cultural, as diretrizes, e os paradigmas que direcionam consciente ou 

inconscientemente a utilização das cores nas informações veiculadas. 

(GUIMARÃES, 2003, p. 21) 

 

 Assim, o sentido atribuído a determinada cor se dá a partir de questões culturais, pelo 

contexto ou tipo de informe que se quer efetuar, bem como a maneira pela qual se quer 

veicular essa mensagem. Guimarães (2003) afirma, ainda, que as cores poderiam ser 

divididas em dois grupos: o primeiro corresponderia as que desempenham uma função 

paradigmática, que seria organizar, destacar, criar planos de percepção, direcionar a leitura; 

e o segundo grupo estaria ligado ao plano semântico, ou seja, seria responsável por 

ambientar, simbolizar, conotar ou denotar. 

 Nesta pesquisa, entende-se que as cores (assim como as imagens) são uma forma de 

linguagem. Retomando Maingueneau (1997), elas são práticas discursivas. Logo, as cores e 

as imagens somente farão sentido a partir de suas relações com o interdiscurso; elas estarão 

atravessadas por embates subjetivos e sociais. Dessa maneira, concorda-se com Guimarães 

(2003) e com Gonzales (2003), quando dizem que o significado da cor é determinado por 

algo que está para além dele, como as questões culturais, por exemplo.  

Vale ressaltar que, aqui, não se terá como proposta realizar uma análise profunda em 

relação as cores utilizadas no córpus e suas relações externas (GUIMARÃES, 2003). O 
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intuito é desenhar o possível sentido que elas podem construir junto aos outros enunciados 

presentes nos artigos e livros. 

 Dessa maneira, pode-se dizer que as relações de sentido em um artigo de opinião, por 

exemplo, podem ser percebidas pelos enunciados verbais ou pelos enunciados não-verbais, 

como as cores e as imagens. No artigo 1, “Quando a bailarina se afasta da função primeira 

da arte”, tem-se a presença da cor branca, junto a uma imagem de uma bailarina, também 

vestida de branco, com véu em forma de borboleta, dando uma noção de movimento: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 1, 2012, p. 16) 
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 É possível notar nesse artigo o predomínio da cor branca. Segundo Chevalier & 

Gheerbrant (2019), o branco possui várias acepções, que irão variar de acordo com as visões 

culturais e socias. Assim, ele pode representar o (re)nascimento, a morte, o silêncio, o 

entendimento; ao mesmo tempo que é uma cor, é também a junção de todas elas. De acordo 

com Lexicon (1990), o branco simboliza cor da luz, da pureza e da perfeição. Como 

mencionado anteriormente, a cor, como prática discursiva, irá construir sentido no interior 

de um interdiscurso, dentro de uma formação discursiva. Sendo assim, esses sentidos 

encontrados em um dicionário não são suficientes para saber o que a cor do plano de fundo 

do artigo 1 pode significar.  

 Observa-se que, junto a cor branca – presente no plano de fundo, na vestimenta e no 

véu – aparece a imagem de uma bailarina que leva um véu que se assemelha a asas de 

borboleta. Lexicon (1990) aponta que, para psicanálise dos sonhos, a borboleta simboliza 

libertação ou um novo começo; ela pode ser símbolo da mulher (Japão); significar ligeireza 

e inconstância; ser sinônimo para alma. Da mesma forma que se entende a cor como 

linguagem, a imagem também o é. Assim, o sentido da imagem descrita só se dará na relação 

com os outros enunciados (marcados ou não), dentro de uma formação discursiva. 

 Dessa maneira, observando os enunciados verbais presentes no artigo 1, seria 

possível dizer que a cor branca, junto a imagem da bailarina com asas, poderia estar 

relacionada a busca de equilíbrio e de liberdade: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 1, 2012, p.16) 
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Pelo fragmento, é possível notar um suposto convite a um tipo de libertação interior 

e um alinhamento com o “seu feminino”. Ao mesmo tempo que a dança é uma manifestação 

natural, é como “andar de bicicleta”, ela fica mais fácil de acontecer se há esse alinhamento. 

Também é possível observar que o artigo1 chama a bailarina a se afastar do ego, pois 

este “escraviza, faz sofrer, tem ciúme e fraqueza emocional” (artigo1). Assim, o enunciador 

convoca o coenunciador a um olhar para si, de forma a se conhecer e se amar, para, assim, 

estar receptivo ao outro. Afirma que a “alma de bailarina” deseja bem ao outro, sendo assim, 

“quando dançamos nos conectamos com a nossa sincera bondade e alegria, nos tornamos 

um canal para que outras pessoas sintam isso também.” (artigo 1). 

Nota-se, portanto, que os enunciados verbais e não verbais estão em diálogo com 

essa proposta de libertação, de busca da paz interior para que se possa dançar “com alma, 

coração e entrega” (artigo 1). Assim, a cor branca, junto a imagem, parece dialogar com a 

proposta de liberdade, de equilíbrio entre mente e corpo. Ao se reequilibrar, tem-se a paz 

interior. 

É interessante notar que, ao chamar esse coenunciador, supostamente uma mulher, 

para olhar para si e esquecer o ego, uma série de afirmações e negações são realizadas. 

Observe o trecho baixo: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 1, 2012, p. 16) 

 

 Ao afirmar que é preciso “soltar a necessidade de controlar as pessoas e as coisas” 

parte-se do princípio de que a bailarina tem a necessidade de controle. Da mesma maneira, 

quando se afirma que “de uma vez por todas, não vamos agradar a todos”, há por detrás a 

premissa de que a bailarina quer agradar a todos 

Nesses exemplos, é possível perceber que ao afirmar que é preciso “soltar a 

necessidade de controlar as pessoas e as coisas” conclui-se que a bailarina tem a necessidade 
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de controle. Da mesma maneira, quando se afirma que “de uma vez por todas, não vamos 

agradar a todos”, ou que “o ego não deve estar no controle”, ou ainda que “não é só o passo 

técnico que conta” há por detrás premissas de que a bailarina quer agradar a todos; que ela 

se deixa dominar pelo ego; e que acredita que o que mais conta é a parte técnica da dança. 

Tomando como base o conceito de negação polêmica, elaborado por Ducrot (1981), 

aponta que existe um enunciado positivo em contraposição ao que se enuncia negativamente, 

ou seja, seria “uma informação contraditória à frase positiva sem permitir necessariamente 

a concluir pela informação contrária” (DUCROT, 1981, p. 95). Dessa forma, esse enunciado 

rejeitado é construído na própria enunciação que o está negando. Pode-se dizer que ocorre 

uma negação polêmica nos enunciados acima. Para se obter a paz interior, há uma negação 

da caracterização da bailarina como aquela que quer agradar e controlar todos.  

O que se parece propor, nesse artigo, é uma correlação direta entre o equilíbrio 

emocional da bailarina e a qualidade da sua dança. É possível observar o uso de um 

vocabulário que corrobora para isso. Palavras como “cura”, “autoconhecimento”, 

“essência”, “alma”, “energia” são constantemente utilizadas. E essa ideia está sendo 

construída não somente pelos enunciados verbais, mas na relação destes com a cor branca, 

e imagem de uma bailarina de branco com asas. 

Maingueneau (2008) afirma que não se pode dizer que haja palavras que são 

pertencentes somente a um discurso específico. Não existe um léxico próprio para o discurso 

sobre a Dança do Ventre. Assim, um estudo de um léxico próprio para uma formação 

discursiva não seria válido. Já que:  

 

O vocabulário encontra-se necessariamente situado no cruzamento de 

múltiplas instâncias, da cena enunciativa aos modos de coesão textual, 

passando pelo interdiscurso... sua análise deveria, pois, dar acesso a esta 

complexidade. (MAINGUENEAU, 1997, p. 155) 

 

 Por essa razão, não seria pertinente o estudo de uma palavra isolada e fora de seu 

discurso, pois de nada tem valor dentro da concepção discursiva aqui seguida. Entretanto, o 

autor aponta que o estudo de um vocabulário utilizado em um determinado espaço discursivo 

é viável, pois a partir dele será possível uma análise que visa a entendê-lo dentro de um 

enunciado, junto a uma formação discursiva, numa relação com o seu interdiscurso. A partir 

dessa noção, pode-se dizer que existem algumas palavras que constroem sentidos específicos 

dentro de uma formação discursiva. Ao invocar palavras como “cura”, “autoconhecimento”, 

“essência”, “puro”, “alma”, “libertação”, “energias”, “gratidão”, “alma superior”, remete-se 



110 

 

a uma formação discursiva a respeito da Dança do Ventre que a equipara a uma dança que 

promove um conhecimento de si, não somente a nível corporal. 

 E, como foi dito, essa formação discursiva é reportada não somente por esse 

vocabulário ou pelos enunciados como um todo, mas também pelas imagens e pelas cores. 

Aqui, é possível observar uma imagem de mulher, bailarina, que necessita de mudanças 

internas para que seja possível dançar. Uma mulher que precisa de equilíbrio: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 1, 2012, p. 16) 

 

 De acordo com Maingueneau (2008) a heterogeneidade é constitutiva da linguagem. 

Isso significa que os discursos outros sempre estarão presentes em um enunciado, estando 

marcado ou não, pois a interação é impossível de se dissociar: 

 

[...] o Outro não é nem um fragmento localizável, uma citação, nem uma 

entidade externa; não é necessário que ele seja localizável por alguma 

ruptura visível da compacidade do discurso. Ele se encontra na raiz de um 

Mesmo sempre já descentrado em relação a si próprio, que não é em 

momento algum passível de ser considerado sob a figura de plenitude 

autônoma. Ele é aquele que faz sistematicamente falta a um discurso e lhe 

permite encerrar-se em um todo. É aquela parte de sentido que foi 

necessário o discurso sacrificar para constituir a própria identidade. 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 36-37) 

 

  Dessa forma, o autor fala em interdiscurso, em que o diálogo com os outros discursos 

é o que forma a linguagem. O Outro discurso faz parte do Mesmo, constrói a sua identidade. 

Assim, observar-se, nos fragmentos apresentados do artigo 1, que esses enunciados dialogam 

com enunciados outros, sejam os que remetem a uma formação discursiva referente a busca 

do autoconhecimento, seja a uma outra formação discursiva que atribui à mulher a imagem 

de controladora, desequilibrada. 
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Analisando, agora, o artigo 2 (“O resgate do feminino essencial”), vê-se que este 

apresenta uma coloração de plano de fundo mais introspectiva, um marrom, quase preto, 

com toques em dourado. Percebe-se que a bailarina da foto está em uma pose como se 

estivesse se abraçando, ajoelhada, com o quadril sobre os pés e com um traje na cor branca: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 2, 2013, p. 32) 
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Mais uma vez, há a presença da cor branca, que também parece dialogar com a ideia 

de equilíbrio e paz interior. Porém, nota-se que a cor está na bailarina, e não no plano de 

fundo, o que poderia sugerir que ela já está em equilíbrio, já resgatou o “feminino essencial” 

proposto pelo o artigo. Assim, a bailarina da foto poderia ser símbolo de equilíbrio, de 

resgate, de paz interior. 

A cor do plano de fundo, ao mesmo tempo que pode indicar uma introspecção, acaba, 

também, remetendo a uma elegância, quando em harmonia com o dourado das letras do título 

e da pose da bailarina. Assim, observando atentamente a pose, o dourado das letras e o plano 

de fundo que destaca ambos, pode-se dizer que esses enunciados auxiliam na construção de 

sentido do artigo. A partir da relação entre os enunciados não verbais e os verbais, constrói-

se a noção de que a bailarina precisa de equilíbrio para alcançar seu feminino essencial: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 2, 2012, p. 32) 

 

 Nesse artigo, partindo, mais uma vez, da concepção de interdiscursividade da língua, 

observa-se que a proposta de equilíbrio está para além da dança. Há uma responsabilização 
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em torno da mulher, que é a encarregada por promover a paz social. Quando se afirma que 

“é importante ter em mente que uma mulher equilibrada promove um lar equilibrado e, 

consequentemente, cria uma sociedade mais equilibrada e feliz” (artigo 2), há, na construção 

desse enunciado, a presença de outros que atribuem à mulher a responsabilidade pela 

estabilidade ou não de tudo que está a sua volta. Pode se perceber um diálogo com o texto 

da bíblia cristã que diz que “Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba com 

as próprias mãos.” (BÍBLIA, Provérbios, 14,1).  

Assim, é possível observar que a enunciação extrapola o campo discursivo da Dança 

do Ventre e acaba se referindo não somente a este, como também ao papel da mulher na 

sociedade. Faz-se notar que há a descrição de um perfil ideal de mulher, o que remete a uma 

identidade em um modelo essencialista (WOODWARD, 2012), como se todas as mulheres 

tivessem ou precisassem seguir um padrão; como se as identidades não fossem múltiplas e 

instáveis. 

 Essa noção pode ser percebida, também, pelo vocabulário utilizado ao longo da 

enunciação que auxilia na construção de sentido do discurso ali proposto, como a expressão 

“feminino essencial”.  O termo “essencial” poderia remeter a uma ideia de que algo é 

importante e indispensável a todas as mulheres. Afirmar isso seria negar que a identidade é 

construída culturalmente, que esse “essencial” pode variar, dependendo da sociedade, 

dependendo da mulher e dependendo da subjetividade. 

Isso também pode ser percebido no uso de termos referentes à mulher: amorosa, 

expansiva, acolhedora, mãe, terna, não agressiva. Retomar o feminino e encontrar a sua 

deusa interior seria recobrar essas qualidades, afasta-se da imagem de mulher ciumenta, 

crítica, briguenta, medrosa, competitiva (com outras mulheres), fofoqueira: 
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(Revista Shimmie, artigo 2, 2012, p. 32) 

 

Segundo o artigo 2, a Dança do Ventre é um instrumento para a recuperação do 

feminino essencial, pois ela estabelece: segurança, sensualidade, sexualidade, qualidade de 

vida, bem-estar, bom humor, disposição: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 2, 2012, p. 32) 

 

 É interessante ressaltar os elementos atrelados ao modelo de feminilidade construído 

no artigo: valor, verdade, sensualidade e sexualidade. O enunciado parece propor que a 

dança promove a felicidade e, assim, a mulher se equilibra e se sente segura nessas áreas 

descritas. A grande questão é que não é somente ela que se beneficia, mas o seu companheiro 
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e sua família. Apesar de se propor um reequilíbrio pessoal, no fim do fragmento, tira-se o 

foco da mulher e o põe no outro. Tornar-se segura com seus valores e suas verdades, ficar 

mais sensual e melhorar sua sexualidade seria agradável para o outro. Nota-se que seria 

diferente se, na última frase da citação acima, viesse como em (a) ou (b): 

 

(a) A mulher torna-se melhor para si, para seu companheiro e sua família.  

(b) A mulher torna-se melhor para si.  

 

A ausência do “para si” e a ênfase somente em outros, o companheiro e família, 

dialoga com a ideia proposta inicialmente no artigo 2: da mulher responsável pelo equilíbrio 

de todos a sua volta. Se o companheiro não está feliz, ou se a família está em desequilibrada, 

a responsabilidade é dela. Porém, se ela reencontra o “feminino essencial”, ela passa por um 

processo de cura interior e de autoconhecimento, não para si (ou não somente para si), mas 

principalmente para o outro. 

É interessante notar que essa afirmação é, por vezes, contraditória com a noção de 

amar a si mesma antes de tudo, a qual também é defendida no artigo 2. A mesma enunciação 

que responsabiliza a mulher pelo seu desequilíbrio, afirma que o amor próprio é prioridade. 

Retomando o enunciado não verbal presente no artigo, o que se pode verificar é que, 

pela foto da bailarina, com um traje em cor branca, em uma pose em que esta se abraça, 

mostra uma mulher que atingiu seu feminino essencial. Ela já tem o amor próprio, consegue 

acessar sua deusa interior e, assim, promove uma sociedade e um lar feliz. O plano de fundo 

escuro destaca a conquista dessa mulher, mostrando ao coenunciador que se equilibrar, 

através da Dança do Ventre, é possível. 

No artigo 3, “Para uma aula mais feliz”, pode-se notar a cor lilás claro como plano 

de fundo e, na ponta superior esquerda, uma ilustração simulando que a folha está rasgada, 

revelando um campo de margaridas brancas, o céu azul claro e algumas bolhas de sabão no 

ar: 
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 (Revista Shimmie, artigo 3, 2013, p. 26) 

 

 

 

Léxicon (1990) diz que a margarida é comparada à pérola, mas também costuma-se 

associar à lágrimas, morte e sofrimento. No artigo, a concepção empregada no dicionário 

não dialoga com os enunciados presentes nele. O campo de margaridas, junto ao título “Para 

uma aula mais feliz”, parece transparecer tranquilidade, e não sofrimento. Como 

mencionado por Maingueneau (1997), o linguístico está atravessado por múltiplos discursos, 

logo, um sentido único, fechado, engessado, não abarca os vários sentidos possíveis. I
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 Inicialmente, as bolhas poderiam parecer aleatórias na construção da imagem, porém, 

Chevalier & Gheerbrant (2019) mencionam que as bolhas de ar ou de sabão são sinônimos 

de “criação leve, efêmera e gratuita” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2019, p. 138). 

Refletindo sobre essa concepção, seria possível dizer que as bolhas de sabão poderiam se 

referir a proposta de aula feliz que é feita no artigo 3, com o intuito de tornar as aulas de 

dança mais leves, tranquilas.  

Dessa maneira, as cores lilás claro e branco, junto ao campo de margaridas, com céu 

claro e bolhas de sabão, parecem criar o ambiente tranquilo que se almeja no artigo. 

É possível notar que há um diálogo da imagem com o enunciado que aparece no texto 

que diz que “A dança é como um jardim: precisa de cuidado, paciência e amor. No tempo 

certo ela traz beleza, vida e feminilidade ao mundo” (Artigo 3). Há no artigo uma correlação 

da dança com o bem-estar e a qualidade de vida; com o resgate do equilíbrio; com uma forma 

de expressão do feminino; com o conhecimento corporal. Ou seja, assim como nos artigos 

anteriores, há uma associação da Dança do Ventre com uma forma de equilíbrio do feminino. 

É possível observar também que, como nos outros artigos, parece que, em 

determinados momentos, constrói-se a figura de um enunciador que se põe em um lugar de 

conselheiro, responsável por aquilo que pode e não fazer na Dança do Ventre. Ou seja, um 

enunciador que é, em alguns momentos o “dono da verdade”, que diz o que a aluna é e o que 

ela não pode ser. Em especial, no artigo 3, esse enunciador dá conselhos tanto às alunas 

como às professoras.  

Assim, para a estudante, diz que esta não deve perder tempo criticando as demais, 

comparando-se às outras colegas; não pode faltar aulas; não pode querer a atenção só para 

si. Quando vai a um espetáculo e assiste a uma bailarina, tem de procurar absorver o melhor 

dela, e não pontuar o que vê de errado, assim como quando se refere às professoras que já 

passaram por sua vida. Além disso, aconselha a mulher a se vestir de maneira a se sentir 

bela, e a sempre sorrir, pois isso “aumenta a energia do coração, ajudando, assim, a realizar 

tudo com mais facilidade.” (Artigo 3). 

É perceptível que nesses enunciados há a mesma ideia de que a bailarina estudante 

costuma ser competitiva, critica as demais, fala demais, compara-se com frequência: 
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(Revista Shimmie, artigo 3, 2013, p. 26) 

 

Em relação aos conselhos feitos à professora, diz que é necessário estar em equilíbrio, 

de maneira a fazer com que sua aluna consiga “descobrir seu feminino mais sagrado”. Assim, 

ela ganha uma parcela de responsabilidade nesse processo de redescobrimento, de 

autoconhecimento da aluna. Ela precisa indicar o melhor caminho, pois ela é um canal para 

que a aluna se conheça.  

Nota-se que, em nenhum momento, fala-se em técnicas da dança. Em um artigo 

intitulado “Para uma aula mais feliz”, os conselhos estão todos relacionados à importância 

de um equilíbrio psicológico das estudantes e professoras: sempre mulheres; mulheres 

imperfeitas. Nesse intuito, permanece o discurso de desequilíbrio do feminino, ainda se 

sustenta uma figura de mulher competitiva, crítica. Até mesmo em um momento que se fala 

de identidade – compreendida no artigo como os registros emocionais e as experiências de 

vida que cada pessoa tem, e que acabam por tornar as pessoas únicas – é feito para falar que 

não se deve comparar com as outras colegas de aula: 
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(Revista Shimmie, artigo 3, 2013, p. 26) 

 

 Pensando, então, na imagem em conjunto com os enunciados, pode-se dizer que o 

campo de margaridas que é revelado para os leitores pode representar o estágio emocional 

adquirido pelo coenunciador ao seguir os conselhos desse enunciador “dono da verdade”. 

Suas dicas, se seguidas, fazem com que as aulas prossigam com mais tranquilidade. Como 

dito no artigo 2, “uma mulher em equilíbrio promove uma sociedade mais feliz”, parece, 

aqui, seguir o mesmo raciocínio. A mulher em equilíbrio consigo mesma promove uma aula 

mais feliz e não perde tempo criticando, comparando. 

 A cor rosa está presente no artigo 4 que tem como título “A elegância”. Aqui ele 

aparece como plano de fundo e em conjunto com a cor branca e o rosa escuro, que estão 

colorindo o desenho que aparece nesse artigo: uma gaiola com corações dentro e fora e um 

pássaro em liberdade: 
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(Revista Shimmie, artigo 4, 2013, p. 20) 

 

 

 É possível dizer, à primeira vista, que parece que as cores rosa e branca estariam em 

desacordo com o tema proposto pelo artigo: a elegância, já que esse seria um assunto que 
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nos remete a algo mais pomposo, glamouroso. O mesmo passa com o desenho da gaiola, os 

pássaros e os corações: por que estariam eles relacionados ao ser elegante?  

Ao realizar um diálogo entre esses enunciados não verbais e os verbais presentes no 

artigo 4, é possível tentar construir o sentido de elegância. Esta parece estar relacionada a 

algo que está para além da postura corporal, já que seria uma atitude interna, uma escolha. 

Ao ser relacionada à Dança do Ventre, há a afirmação de que é importante ser elegante nessa 

dança, pois ela já foi muito mal interpretada: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 4, 2013, p.20) 

 

 Alguns pontos valem a pena ser levantados nessa citação, pois a imagem da Dança 

do Ventre como algo hipersexualizado ou hipersensualizado é um tema polêmico. Ao dizer 

que “a nossa arte já foi muito é mal interpretada” (artigo 3) e “cada bailarina se comprometer 

a ter uma postura adequada” (artigo 3), retoma-se enunciados que são repetidos com 

frequência no meio dessa dança, principalmente no que diz respeito a reduzir a arte a uma 

pratica realizada para sensualizar o outro. Muitas vezes, vê-se a reprodução desse discurso 

na mídia, em que, comumente, a dança aparece com um caráter sensual/sexual exacerbado:  
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Figura 8 – Cena novela o Clone (2001) 

 

 

Fonte: Memória Globo, 2001 

 

Figura 9 – Cena novela Passione (2010) 

 

 

  Fonte: Globo.com, 2011 
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Figura 10 – Cena novela Ti-ti-ti (2010) 

 

 

Fonte: Globo.com, 2011 

 

 Sabongi (2010) aponta para uma complicação que há quando a Dança do Ventre 

aparece nas comunicações de massa, já que, geralmente, ela é retratada de maneira 

pejorativa, ligando-a ao erotismo vulgar. Acima, nas Imagens 1 a 3 é possível observar fotos 

de cenas de três novelas da emissora Globo, nota-se que, em todas, há sempre a personagem, 

com traje de Dança do Ventre, dançando para alguém do sexo masculino.  

A Imagem 1 é uma cena de “O Clone”. De acordo com Oliveira (2014), tal novela 

teve grande importância para a Dança do Ventre no Brasil, pois a partir dela a procura por 

conhecer essa dança teve um aumento significativo. Mercuri, Tavares, Tragni & Veloso 

(2011) vão mais além e dizem que “O clone” seria responsável por propagar a sensualização 

da dança: 

 

As novelas procuram atingir quase todos os segmentos sociais criando a 

partir dos valores já existentes signos e símbolos diferenciados, como por 

exemplo, na novela O Clone (exibida em 2001 no horário das 20h) em que 

a partir dela foi estabelecido e popularizada no Brasil o fato de que a dança 

do ventre é um símbolo de sensualidade e sedução. (MERCURI; 

TAVARES; TRAGNI & VELOSO, 2011, p. 7) 

 

 Sendo ou não responsável, concorda-se com os autores que a mídia constrói uma 

formação discursiva referente ao conteúdo que ela transmite ao telespectador, assim, não 

seria diferente com a Dança do Ventre. Quando, então, no artigo 4, fala-se em a dança ser 
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“mal interpretada” e em “manter uma boa postura”, pode-se apontar uma negação a essa 

formação discursiva que reduz a Dança do Ventre a uma arte sensual, erótica, vulgar.  

Voltando ao fragmento anterior do artigo 4, é interessante perceber algumas marcas 

de tempo. No enunciado: “Nossa arte já foi muito mal interpretada” (artigo 4), aparece o 

conectivo “já” junto ao verbo “ser” no pretérito perfeito, indicando que a ideia de a dança 

ser mal interpretada não existe mais, já que pretérito perfeito corresponde a uma ação que se 

iniciou e terminou no passado. Maingueneau (2011), afirma que a categoria de passado 

determina aquilo que já não é mais verdadeiro. Porém, observa-se que o enunciador 

aconselha que quem pratica a Dança do Ventre seja elegante, pois quem exerce essa arte 

sabe da importância de ser elegante “dentro ou fora de cena” (artigo 4). Pode-se perceber 

que esse conselho parece apontar para uma necessidade ainda vigente na dança. Ou seja, 

ainda se deve combater uma imagem da Dança do Ventre que, de alguma maneira, faz 

desrespeitar quem a dança, indicando, assim, que essa formação discursiva ainda é corrente: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 4, 2013, p. 20) 

 

 Parece que a Dança do Ventre possui uma identidade muito fragilizada; a todo 

momento há a necessidade de relembrar que essa dança é uma arte como outra qualquer, de 

que as pessoas que a dançam são artistas. Além disso, nota-se, pela citação, que há uma 

responsabilização em quem pratica a dança em perpetuar uma imagem de seriedade que, 

nesse caso, seria atingida pela elegância.  

 Essa mesma preocupação também aparece no livro 2, Cartas de uma bailarina de 

dança do ventre. Na sessão “Perguntas e Respostas”, em retorno a pergunta “O que você 

acha da dança do ventre ser tão discriminada? As pessoas geralmente a associam com algo 

errado?” (livro 3, p. 128), aparece a seguinte enunciação: 
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A dança do ventre não é discriminada. A bailarina é quem permite esse conceito. Eu 

jamais sofri qualquer preconceito ou olhar masculino abusivo, ao menos nunca percebi. 

Se você, como bailarina, é profissional e trata a dança com respeito, irá receber o 

mesmo; como tudo na vida, é ação e reação. O que pode acontecer é, por desinformação, 

as pessoas terem uma visão errônea; cabe à bailarina mostrar uma dança de qualidade e 

falar sobre sua arte, seus fundamentos e mostrar que há um conteúdo maior por trás de 

cada movimento.  

Claro que, se existe aquela bailarina que trata sua dança como um artifício de sedução 

(dançando para o namorado/marido em trajes sumários em casa, festinhas para amigos 

etc.); com certeza ela denigre sua própria imagem e dá ao outro o direito de pensar que as 

bailarinas em geral também têm a mesma postura. 

Cuidado! Depois não terá o direito de reclamar ou sentir-se ofendida... Dança do 

ventre é arte, antes de tudo! 

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 128) 

 

 Aqui a polêmica é levada a outro nível, pois não só atribui a responsabilidade para a 

bailarina em construir uma identidade da dança como arte, como também a responsabiliza 

se esta sofrer algum tipo de preconceito. De acordo o enunciador do livro 3, a dança não 

seria discriminada, mas sim interpretada de maneira equivocada, e quem tem a 

responsabilidade por isso é a bailarina, que não se dá o respeito e dança para o namorado/ 

marido e em festinhas de amigos.  

É interessante observar nos enunciados uma hostilidade em relação a quem utiliza a 

dança em outros contextos que não as apresentações em palco, por exemplo. Nota-se que é 

uma fala carregada de preconceitos para falar sobre preconceitos que surgem em relação à 

Dança do Ventre. Além disso, vale ressaltar, embora não seja exatamente o foco desta 

pesquisa tratar diretamente sobre esse assunto, que esse é um discurso muito semelhante ao 

que responsabiliza a mulher das violências físicas e simbólicas que essa possa sofrer. Dizer 

“Cuidado! Depois não terá o direito de reclamar ou sentir-se ofendida...” é silenciar todo tipo 

de agressão que uma bailarina possa sofrer só por ser mulher em nossa sociedade. É dar voz 

a um discurso que responsabiliza a mulher por estupros, por apanhar do marido, por sofrer 

pedofilia.  

 É importante dizer que a identidade de uma dança é criada sócio-historicamente, 

como foi mencionado no capítulo um. Isso significa que, mesmo que os estudiosos e os 

praticantes da dança tenham um papel especial na sua construção identitária, ao propagar 

sua história e sua técnica, não é somente a voz deles que irá formar sua identidade. Apesar 
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de haver uma negação, a Dança do Ventre também é conhecida por ser sensual. Há como 

explicitar que não é somente isso, mas não há como combater um percurso histórico pelo 

qual essa dança passou. Em sua origem a dança pode não ter tido esse foco, como 

possivelmente não teve, mas, em um determinado momento, ela foi uma dança de cabaré 

realizada para entreter soldados no período das invasões francesa e inglesa, e foi nesse 

momento que ela teve alcance mundial. Não há como negar esse fato. Não há como negar o 

fato de que as comunicações de massa acabam influenciando na construção da identidade 

dessa dança. Assim como não há como condenar a bailarina por haver esse tipo de 

interpretação da dança. Contudo, não se quer dizer que a dança deva ser reduzida a essa 

interpretação, pelo contrário. Somente se quer chamar a atenção para o fato de que as várias 

formações discursivas em relação à Dança do Ventre existem, independente de um querer 

específico ou da responsabilidade de alguém em particular. 

 Retomando, então, a noção de elegância proposta pelo artigo 4, pode-se perceber que 

ele está relacionado a forma como a bailarina se comporta dentro e fora de cena, já que está 

além do passo e do corpo. Mais que remeter à questão do preconceito em relação à dança, 

irá, assim como nos outros artigos, descrever um perfil de mulher bailarina que se quer 

afastar: aquela que é competitiva, que tende a criticar outras mulheres, que passa muito 

tempo reclamando: 
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(Revista Shimmie, artigo 4, 2013, p. 20) 

 

É nesse contexto que, pode-se dizer, é construída o sentido sobre as cores utilizadas 

e o desenho da gaiola aberta e o passarinho em liberdade. O que se quer propor é a ideia de 

amor a si e do amor ao próximo, independente das opiniões diversas, é isso que torna uma 

bailarina elegante. A cor rosa, nesse contexto, pode estar relacionada a esse amor próprio, 

enquanto que o branco, junto ao desenho da gaiola com o passarinho em liberdade e os 

corações, simbolizam a liberdade e o amor. 

 Mais uma vez tem-se uma construção identitária essencialista sendo formada, tanto 

em relação à imagem da bailarina que se nega, quanto da bailarina que se aconselha ser. 

Parece haver, então, duas identidades desenhadas a respeito da mulher que pratica a Dança 
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do Ventre: a que é competitiva, crítica (principalmente entre mulheres), que reclama, que é 

fofoqueira. E a outra, que representa a “identidade ideal”, aquela que o enunciador aconselha 

alcançar: a que tem um equilíbrio perfeito entre mente e corpo, que é terna, que aceita e 

cuida de todos; características essas que seriam inatas a todas as mulheres do mundo (artigo 

2). 

 No artigo 5, “A fama e o equilíbrio”, esse discurso irá retornar. O artigo apresenta a 

cor branca como plano de fundo e detalhes em dourados, que são alguns arabescos de folhas 

e flores que emolduram a lateral direita do artigo: 

 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 5, 2013, p. 24) 
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  A cor branca parece fazer diálogo com a proposta de equilíbrio pessoal a ser atingido 

pela bailarina. Pode dizer que o dourado esteja representando a fama, já que, sendo a cor do 

ouro, é culturalmente associado há algo elegante, a riqueza.  

Novamente, se fala na questão da competitividade, do ego, como se fizessem parte 

da identidade de todas as mulheres: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 5, 2013, p. 24) 

 

 Aqui é interessante observar que há uma afirmação que não havia sido anteriormente 

menciona: existe uma diferença se há uma busca em ser profissional nessa dança ou se 

apenas deseja praticá-la como amadora. Se há o desejo de se profissionalizar, a técnica será 

fundamental, ou seja, será necessário executar bem os passos, será preciso alongamento e 

força muscular. Já a dança como hobby, a preocupação parece estar atrelada a uma questão 

de equilíbrio mente/corpo, de resgate feminino.  

A partir dessa diferença apontada, poder-se-ia concluir que que esses artigos teriam 

como foco coenunciadores que buscam a dança como hobby, já que, em sua maioria, esses 

artigos de opinião remetem a formação discursiva da Dança do Ventre como 

autoconhecimento, cura, resgate do feminino. Se fosse artigos destinados a profissionais, 

teria que trazer temas como a realização de técnica, já que o enunciador diz que “Outra coisa 

é você trabalhar profissionalmente – são caminhos diferentes” (artigo 5) 
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 Ao enunciar sobre a fama na Dança do Ventre, mais uma vez aparece o “enunciador 

dono da verdade” aconselhando a bailarina a não tentar agradar a todos, não querer “ser o 

máximo”, retomando a um perfil de identidade essencialista que se deseja negar: 

 

 

 

Revista Shimmie, artigo 5, 2013, p. 24 

 

 Outro ponto interessante a ser comentado desse artigo é que ele parece ser, em alguns 

momentos, um relato da autora. Como visto no capítulo dois e três, para a análise do discurso 

o sujeito não é encarado como alguém que é dono de seu discurso, ele é um enunciador 

empírico. Assim, apesar de ter, no artigo 5 e nos demais, marcas de primeira pessoa, esse 

“eu” não é a voz da autora, e sim o enunciador discursivo presente naquele momento. Viu-

se que, em muitos momentos, o enunciador parece ser a voz da verdade, aquele que diz quais 

qualidades são certas ou erradas, quando se diz respeito à identidade de uma bailarina. Em 

outros momentos, ele se apresenta como um enunciador coletivo, como é possível observar 

no fragmento acima, em que, ao mesmo tempo que ele usa a primeira pessoa do singular e 

do plural, ele generaliza esse enunciado dando voz a todas que pensam que vão agradar. O 

interessante é que, até nesse momento, em que o enunciador é coletivo, ele não deixa de ser 

também o “dono da verdade”. 

 O artigo 6, “Ira”, também apresenta essas marcas, em que, novamente, aparece um 

enunciador coletivo, “dono da verdade”, que fala sobre o fato de as mulheres ficarem 

“atacadas” e, com isso, ferirem outras pessoas. Parece se construir a ideia de que as bailarinas 

precisam se controlar, buscar um equilíbrio, pois isso é questão de inteligência, autoestima, 

respeito: 
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(Revista Shimmie, artigo 6, 2013, p. 34) 

 

 Auxiliando na construção do conceito de ira, aparece nesse artigo uma imagem de 

uma bailarina representando tal sentimento: as mãos levadas a cabeça, como se estivesse 

gritando. A cor da roupa que ela usa é vermelha, assim como o título e a legenda da foto: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 6, 2013, p. 34) 
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 A cor vermelha, de acordo com Lexikon (1990) pode ter uma acepção positiva, 

significando amor, paixão, fecundidade, ou pode ter sentido negativo, como estar associada 

à guerra, ódio, derramamento de sangue. No artigo, parece que essa cor representa a ira que, 

associada a ideia do grito na imagem, parece transmitir a intensidade desse sentimento. Nota-

se que há a coloração branca como plano de fundo do artigo, dialogando com a ideia que se 

quer propor: a promoção de equilíbrio através da dança: 

 

 

 

(Revista Shimmie, artigo 6, 2013, p. 35) 

 

 O que se pode observar é que nesses seis artigos da revista Shimmie a dança é 

retratada como uma atividade que restabelece o equilíbrio mente/corpo. Ela proporciona à 

mulher, que busca essa dança como hobby, um resgate ao “feminino essencial”. O que se 

pôde notar é que esse feminino equivale a uma descrição essencialista de identidade, se 

afastando ao conceito elaborado por Hall (2000) e aqui seguido: a ideia de que as identidades 

são múltiplas e em constante mutação.  

Em todos os seis artigos a mulher praticante da Dança do Ventre é enquadrada em 

um pré-concepção do que é ser mulher, que é ser, por natureza, meiga, terna, mãe. Além 

disso, persiste no ponto de que toda mulher tem tendência a competir entre si, a falar mal 

das demais, a reclamar, a ter inveja. Ou seja, parece que nesses materiais são descritas duas 

identidades: a que se quer negar e a que se deseja alcançar.  

Ao mesmo tempo, percebe-se que, em alguns momentos, há a preocupação em 

afirmar que cada um pensa, age, inclusive na dança, de maneira diferente e que, portanto, 

deve-se alcançar o amor próprio, deve-se saber lidar com as diferenças. Essas afirmações, 

em parte, terminam por ficar contraditórias, pois, mesmo dizendo que cada pessoa é 

diferente, essa conclusão é feita para que as mulheres se aceitem como são e, assim, parem 

de criticar o outro, de querer competir. Ou seja, mesma afirmando uma identidade múltipla, 
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há ainda por detrás uma justificativa que leva a uma predeterminação e um julgamento de 

que “todas as mulheres são assim”. 

Foi interessante verificar, também, as várias formações discursivas referentes à 

dança. O artigo 5 aponta a diferença que há se a Dança do Ventre é para uma mulher que 

almeja ser profissional ou se a aluna faz somente por amor ou para praticar tal arte. Como 

profissão a dança não seria pensada somente pelo viés do autoconhecimento e cura interior, 

teria que entrar em jogo a técnica que, por muitas vezes, é silenciada ou posta em segundo 

plano nos artigos. O que se pode perceber é que esses artigos não seriam para o público que 

é profissional. Ele estaria focado em dizer o que é necessário para as mulheres bailarinas que 

praticam a dança por lazer, amor, entre outros motivos que não o profissional. 

Dessa maneira, a identidade de bailarina de Dança do Ventre, nesses artigos, está 

ligada ao resgate de características que seriam inatas a toda mulher. Recuperando esse 

feminino, a mulher consegue alcançar um equilíbrio de si e de tudo que está a sua volta. A 

identidade da mulher bailarina se constrói desde uma visão semelhante ao que se tem na 

sociedade, que se esbarra nos clichês como “mulher competitiva”, “mulher fofoqueira”, 

“mulher meiga” e acabam determinando um padrão único do que é ser mulher. 

Além disso, parte-se sempre do pressuposto de que a mulher está sempre em 

desequilíbrio; de que precisa voltar a ser feminina; de que ela precisaria buscar a sua “deusa 

interior”; ou seja, enunciados que remetem à qualidades construídas socialmente em relação 

às mulheres. Um outro exemplo é a questão da maternidade citada no artigo 2, quando o 

enunciador discursivo diz que “somente a mulher tem a capacidade de oferecer este 

acolhimento, este colo de mãe” (artigo 2). 

Portanto, pôde-se observar que os enunciados aqui analisados, sejam eles não verbais 

ou verbais, permitem refletir sobre a construção identitária da bailarina de Dança do Ventre 

presente nesses artigos de opinião, já que, como linguagem, eles se constroem no 

interdiscurso (MAINGUENEAU, 2008). Assim a arte da dança, como linguagem e como 

parte da criação cultural de um país, irá transparecer as questões sociais e históricas desse 

lugar49.  

 

 

                                                 
49 É interessante frisar que esses artigos estão escritos por uma brasileira pensando em alunas/bailarinas 

brasileiras. Portanto, mesmo se tratando de uma dança de origem Oriental, percebe-se que a construção 

identitária dessa mulher que dança a Dança do Ventre está se referindo à mulher brasileira que a pratica.  
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6.2 A formação de sentido das imagens, cores e enunciados nos livros selecionados  

 

 Como mencionado na sessão anterior, o discurso para Maingueneau (2008) é 

entendido como uma prática intersemiótica, em que não somente os enunciados verbais farão 

parte da rede de produção de sentidos, mas também todos os outros elementos que compõem 

o texto, como, por exemplo, os enunciados não verbais. De acordo com Maingueneau 

(2011), o texto impresso possui elementos icônicos e paratextos que irão fazer parte da 

construção de sentido do texto. Dessa maneira, o objetivo desta sessão é continuar com uma 

análise que vise refletir sobre a construção da(s) identidade(s) da bailarina de Dança do 

ventre, focando nos enunciados não verbais e sua relação com os verbais. Dessa maneira, 

agora se terá como foco os livros selecionados para a pesquisa: Dança do ventre: 

descobrindo sua deusa interior (livro 1), Dança do ventre: ciência e arte (livro 2) e Cartas 

de uma bailarina de dança do ventre (livro 3).  

O que se pode notar, inicialmente, é que, enquanto nas revistas os artigos sempre se 

apresentam com um plano de fundo com uma cor específica e com uma imagem, nos livros 

o plano de fundo será sempre branco. A coloração aparece somente nas capas desses livros. 

Já as imagens, elas surgem nas capas, bem como ao longo do texto. Nesses momentos, parece 

ser um recurso para ilustrar algo, como a realização de um movimento (livro 1), ou somente 

como adorno, como parece ocorrer no livro 2. 

No livro Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior (livro 1) é possível notar 

que há imagens na capa ou quando se quer demostrar algum movimento ou apresentar a 

figura de alguma deusa. Todas essas imagens são desenhos, sem coloração alguma, como 

pode ser notado abaixo: 
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(Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, p. 46) 

 

 

 

 

(Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, p. 48) 
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Diferentes dos desenhos que se encontram ao longo do livro, a figura da capa é 

colorida e possui o desenho de uma mulher com traje de dança. É possível observar que sua 

vestimenta possui fitas amarradas e ela leva um véu azul em volta do pescoço e braços. Há 

também uma coroa e um pano lilás na cabeça, pulseiras nos braços e pulsos, e tornozeleira. 

Seus pés se tornam raízes no chão e, em seu braço esquerdo, ela carrega um tipo de oferenda 

com frutas e trigo: 

 

 

 

(Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, capa) 
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Relacionando essa imagem ao fragmento abaixo retirado no livro, seria possível dizer 

que o desenho representaria uma sacerdotisa oferecendo uma oferenda à Grande Deusa: 

 

 

Nesta época, os rituais destinados à Grande Deusa eram 

oferendados com grãos, cereais, perfumes, incensos, frutas 

variadas e o porco que, em regiões, era a oferenda em forma de 

sangue. [...] As cerimônias eram realizadas por sacerdotisas 

devido a sua natureza feminina e receptiva. Elas eram 

responsáveis pela abertura dos canais para o plano espiritual, 

através de mantras, de mudrás (gestos) e de dança, para que a 

energia dos deuses fizesse sua passagem pelos chacras e abrisse 

o Corpo de Luz.  

 

(Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 

1999, p. 15-16) 

 

 

No desenho, a dançarina carrega em seu braço esquerdo uma bandeja com os itens 

acima (menos o porco). Além disso é possível observar que a figura desenhada parece estar 

em movimento, indicando que essa mulher poderia estar dançando, fazendo gestos, o que 

correspondia à forma como as sacerdotisas reverenciavam a Grande Deusa.  

Pode-se dizer, também, que essa imagem representa o elemento terra, por causa dos 

pés em formas de raízes: “O elemento terra é nossa força de sustentação, de equilíbrio e de 

realidade.” (livro 1). Além disso, o livro 1 diz que o elemento terra é representado pelas 

flores, papoulas e cereais, que são colocados em peneiras e cestas. É possível, então, observar 

o trigo está presente na bandeja que é segurada pela figura da mulher na capa do livro. 

Essa imagem é acompanhada por um plano de fundo que é um dégradé das cores 

violetas. A cor violeta possui um significado especial no livro, pois ela é atribuída ao chacra 

coronário ou da coroa, que se situa no topo da cabeça. Esse chacra é o responsável pela 

conexão do homem com o universo. No capítulo sete, a autora fala sobre a relação da 

“aparição da deusa” e o chacra coronário. Essa associação geraria o momento em que a 

bailarina consegue sentir uma energia superior ao realizar sua dança: 
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É quando sentimos, realmente, que uma energia superior 

percorre o nosso corpo, alterando todo o estado negativo da alma, nos 

dando vida e ampliando nossa aura de luz. Aqui surge a 

“sacerdotisa”, que através da dança resgatou de dentro de si, a força 

de todas as deusas que alinhou seus chacras, ativou a força em espiral 

da Kundalini e harmonizou as energias de seus quatro corpos 

inferiores- físico, etérico, mental e emocional. 

 

(Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, p. 

92) 

 

 

Como mencionado no capítulo 4 desta pesquisa, livro 1 é um manual que tem como 

objetivo explicar a origem da Dança do Ventre, ensinar alguns passos, porém, a partir de um 

viés místico. Esse misticismo aparece na associação da dança aos deuses gregos50, à noção 

de chacras51, aos quatro elementos52. Além disso, ao falar dos chacras, menciona-se o 

vínculo deles com as cores, os elementos da natureza, essências, cristais, mantras. 

No prólogo, intitulado como “Minha história de reencarnação”, ao justificar a criação 

do livro, retoma a ideia da importância da mulher na mitologia grega, como o feminino era 

reverenciado por ser capaz de dar a vida: 

 

 

Assim, a vida era vivida em plena paz. A loucura dos 

homens, por guerra, poder e sangue, era neutralizada pelas 

oferendas proporcionadas pelas mulheres que, em comunhão com 

a Deusa, pelo seu poder de dar e manter a vida, faziam de seu 

ventre o grande mistério de onde surgia a vida.  

 

(Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, 

p. 16-17) 

 

 

                                                 
50 Os deuses gregos citados pelo livro são: Afrodite, Deméter, Artemis, Atena, Hera, Perséfone, Zeus, Eros, 

Apolo e Plutão. 
51 A palavra chacra, ou chakra, vem do sânscrito e significa “roda de luz”. Seriam centro de energias, um total 

de sete que estão espalhados pelo nosso corpo. São eles: chacra básico, chacra umbilical, chacra plexo solar, 

chacra cardíaco, chacra laríngeo, chacra frontal e chacra coronário. Entendendo que tudo que está no universo, 

inclusive o ser humano, é energia, esses pontos seriam portas para trocas de energia.  
52 Os quatro elementos são: terra, água, fogo e ar. 
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 Cita que, em um determinado momento, começou a haver inveja do “poder natural 

das mulheres” e essas passaram a ser perseguidas. O livro, então, propõe-se a contar como 

foi essa época, de forma a relembrar esse passado e, assim, resgatar esse feminino esquecido 

por mulheres e homens: 

 

A ideia de escrever Dança do Ventre- descobrindo sua deusa 

interior, aconteceu no momento em que uma imagem dessa época 

horrível surgiu na minha tela mental. Todos os meus chacras tremeram 

e se voltaram para esse passado, afim de que soubesse e contasse às 

mulheres e homens desta nossa época, como tudo aconteceu e, juntos, 

resgatássemos o feminino, que a partir daí, foi sufocado em cada um de 

nós. 

 

(Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, p. 

17) 

 

 

 É interessante observar que o convite ao resgate da importância dada ao feminino é 

oferecido não somente às mulheres, mas também aos homens, já que ele vem para “tentar 

restaurar o poder da deusa em cada mulher e em cada homem da época atual” (livro1), pois 

um complementa o outro. 

É possível observar que o livro, embora dê foco às deusas, também menciona quatro 

deuses gregos masculinos: Zeus, Eros, Apolo e Plutão. Diferente de quando apresenta as 

deusas femininas, em que sempre há um desenho para representá-las, no capítulo 10, “Os 

deuses masculinos”, não há representação imagética alguma. Além disso, enquanto na 

descrição das deusas há uma correlação às cores que simbolizam cada deusa, os chacras 

relacionados, os passos representativos, os deuses masculinos são citados para falar sobre 

arquétipos masculinos/femininos: 

 

Zeus é o deus máximo a quem tudo era permitido. 

Com todas as suas características, hoje, em nossa sociedade, um 

homem/Zeus, sempre atrairá uma mulher/Hera como esposa, pois para 

ela, o casamento e a instituição familiar estão sempre em primeiro 

plano. Para mantê-los ela suporta todas as traições, até as bissexuais. É 

Afrodite que faz o elo do Amor para que o casamento perdure e adquira 

mias romantismo e sensualidade. 

Eros tem o caráter fugidio e as atitudes imaturas. 

Embora possa casar-se com uma Deméter, em seus sonhos 

sensuais sempre estará procurando a resolução de seu complexo de 

Édipo, em seu amor mal resolvido com a mãe Afrodite. 
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Apolo pode sentir-se atraído por Artemis, pois têm ambos os 

mesmos gostos e procurarão partilhar dos encantos das caminhadas 

pelas montanhas, e das longas conversas ecológicas. 

Entre eles é mais provável que haja uma amizade colorida. [...] 

Plutão está presente em muitos homens de tendências negativas e 

positivas. 

São eles que poderão levar a isolada Perséfone para conhecer o 

fogo dos instintos mais selvagens, através do inferno e da morte de seu 

sentimento. 

[...] Falar dos homens Plutão não é fácil, mas você deve se lembrar 

de algum por essas características. 

São homens com um magnetismo irresistível. Não fazem nada 

para atrair, mas atraem feito imã e tudo que acontecer, a culpa será 

sempre da mulher, nunca deles. [...] 

 

(Dança do Ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, p. 

108-109) 

 

 

 Como visto na seção anterior, o discurso como prática discursiva, somente pode fazer 

sentido na relação com o seu interdiscurso. Assim, ele é heterogêneo, ou seja, sempre terá a 

presença de um outro discurso. (MAINGUENEAU, 2008). É possível observar, portanto, 

que o fragmento acima faz uma relação com enunciados referentes ao o que é ser homem e 

ser mulher na nossa sociedade. Zeus é comparado ao homem que trai, mas que busca a 

“esposa perfeita”. Essa seria representada por Hera, já que a deusa é caracterizada por botar 

o casamento e a família em primeiro lugar. Nota-se que esses enunciados fazem diálogo com 

uma formação discursiva que diz que esse tipo de relacionamento é natural: “[...] hoje, em 

nossa sociedade, um homem/Zeus, sempre atrairá uma mulher/Hera como esposa, pois 

para ela, o casamento e a instituição familiar estão sempre em primeiro plano.” (livro 1, p. 

108, grifo nosso) 

 Além disso, é também descrito o homem Plutão, aquele que culpabiliza a mulher por 

suas atitudes, e esta, mesmo percebendo, acaba presa a este. É possível apontar que essa 

definição faz um diálogo com a ideia de relacionamento abusivo entre casais, em que um 

desempenha o papel de controlador, dominador, enquanto o outro, o dominado, sofre danos 

(psicológicos ou físicos). 

Assim, a partir de uma análise interdiscursiva, pode-se dizer que esses arquétipos 

dialogam com estereótipos masculinos e femininos presentes na sociedade; o homem como 

infiel, infantil, aventureiro, galanteador, dominador, e a mulher como esposa submissa, mãe 

(representada por Deméter, que: “tem uma maneira natural de cuidar das flores, do marido 

e de todos aqueles que dela necessitam” (livro 1, p. 49), aventureira, dominada.  



141 

 

O manual, ao explicar a origem da Dança do Ventre, à associa aos rituais à Grande 

deusa. O objetivo dessa arte seria resgatar esse momento em que o feminino era cultuado, 

de maneira a fazer com que a mulher se liberte, que melhore sua autoestima, que consiga 

falar sobre seus sentimentos, como pode ser visto no fragmento abaixo retirado do último 

capítulo do livro 1: 

 

 

Aos poucos, conforme cada uma vai identificando com as 

deusas em geral e com a sua em particular, incorporando, 

pouco a pouco a energia esquecida, começa a perceber que 

existem milhares de formas de libertação. [...] Através das 

danças específicas para cada deusa, a mulher vai, lentamente, 

libertando-se dos preconceitos e complexos que às detém e 

consegue incorporar as energias de que é carente. Assim, ela 

tem a possibilidade de encontrar cada parte de seu EU e 

incorporar a sua força. 

 

(Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, p. 

123-124) 

 

 

Parece, então, que a mulher precisa se reencontrar libertar-se de preconceitos e 

complexos. Ela, uma mulher submissa, controlada pelo outro, que cuida de todos, parece 

esquecer de voltar os olhos para si. No capítulo 7, fala-se em “aparição da deusa”, como um 

momento sublime, em que a mulher consegue, finalmente, encontrar e entender a sua deusa 

interior. Pode-se dizer que esse encontro representa o alcance da libertação sugerida pelo 

livro e, ao mesmo tempo, o entendimento da essência da Dança do Ventre. É nesse segundo, 

de acordo com livro 1, que a bailarina se assemelha à sacerdotisa, aquela que reverenciava, 

através da dança, a Grande deusa.  

É interessante notar que, em livro 1, persiste a mesma ideia elaborada nos artigos da 

revista Shimmie, no qual a mulher teria, ou estaria, em uma busca de resgatar-se. Apesar de 

o caminho que escolhem para falar sobre a dança seja diferente, ambos mostram, 

primeiramente, uma identidade essencialista de mulher, e, segundo, a tratam sempre como 

um ser em desequilíbrio: 
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Embora abrir-se para a intimidade, em qualquer tipo de 

relacionamento, seja mais fácil para as mulheres do que para os 

homens, pois elas trabalham melhor suas emoções, cada ser 

humano, à sua maneira, está sempre à procura do amor e da 

vibração de êxtase que ele pode proporcionar. Assim, a cada 

bloqueio descoberto e trabalhado, estaremos mais perto da 

frequência vibratória, daquele homem, mulher ou grupo que nos 

auxiliará nesse momento de transição, na integração de nossas 

mudanças.  

Essa nova mulher do 3º milênio conseguirá, através da dança, 

equilibrar em seu corpo as energias de todas as deusas integradas, 

saberá falar de seus sentimentos e desejos, tornando mais fácil para 

os homens acompanha-las nessa mudança. 

Dance e transforme o seu mundo! 

 

(Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, 

p.124) 

 

 

 Quando, no último enunciado do segundo parágrafo da citação acima, menciona-se 

que a mudança da mulher pode incentivar a do homem, nota-se que atribui uma 

responsabilidade para a mulher em transformar o que está ao seu redor. Já que “se abrir para 

a intimidade” é mais fácil para a mulher, a partir do momento que ela consegue se modificar, 

ela auxilia o homem a também realizar sua mudança. O enunciado que encerra o livro 

corrobora para essa análise: “Dance e transforme o seu mundo!” (livro 1). Nele explicita-se 

que a Dança do Ventre seria uma forma de a mulher conseguir esse reequilíbrio e que, é a 

partir dela, que a transformação de tudo que está ao seu redor ocorre, inclusive a modificação 

da postura dos homens. 

 Dando continuidade, o livro Dança do Ventre: ciência e arte (livro 2) é um trabalho 

acadêmico que tem como objetivo abordar a história da Dança do Ventre; a relação desta 

com a filosofia oriental; as questões de anatomia e fisiologia aplicadas à dança; e o ensino, 

aprendizagem e avaliação dentro da dança. Como dito no capítulo 5 desta tese, esse livro 

tem um perfil mais descritivo, com o intuito de explicar, dar referências históricas, 

conceituar, o que é característico do gênero discursivo utilizado. Porém, percebe-se que há 

momentos, principalmente nas duas primeiras partes do livro, em que a objetividade típica 

do gênero é deixada de lado. São exatamente esses fragmentos que interessam à análise desta 

pesquisa. Assim, devido ao que foi explicitado, a análise desse livro se centrará nas duas 

primeiras partes: “Origens, história e cultura” e “Filosofia oriental aplicada à dança do 

ventre”. 
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 É possível observar que há imagens na capa do livro e no início de cada um dos oito 

capítulos. Na capa há uma foto de uma dançarina com traje de dança vermelho com pedras 

brancas. O interessante é que não aparece a figura toda da mulher, somente do colo até o 

baixo ventre. Dá para ver que ela leva as mãos à cintura, apesar de só termos a imagem de 

uma parte do braço esquerdo. Além disso, pode-se observar mechas do cabelo, o que indica 

que eles são longos. 

 O plano de fundo é preto, dando ênfase ao corpo da bailarina: 

 

 

 

 

Dança do Ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, capa. 
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Ao analisar a imagem da capa, pode-se dizer que a segmentação do corpo dessa 

mulher enfatiza o ventre. Porém, observa-se que outras partes também estão em evidência: 

seios, barriga e cabelos. As mãos aparecem com anéis grandes nos dedos e unhas pintadas 

em tom escuro. Pode-se dizer que a imagem, da forma como está recortada, destacando o 

corpo da mulher/bailarina, constrói sentidos relacionados à sensualidade.  

É intrigante o fato de a imagem da mulher não aparecer como um todo. Isso faz 

lembrar uma prática machista que é constante em propagandas brasileiras. Exemplo disso 

foi quando, em 2014, a ONG “Rio eu amo, eu cuido” lançou uma campanha de 

conscientização para que os fumantes não jogassem as guimbas de cigarro no chão. Para 

isso, utilizava a imagem dos glúteos de uma mulher (que a foto diz ser Andressa Soares, a 

Mulher Melancia) acompanhada do enunciado: “Ninguém gosta de bunda caída. Ainda mais, 

caída no chão”: 

 

Figura 11 – Propagando “Rio eu amo, eu cuido” 

 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2016 

 

A Skol, conhecida pelo slogan, “A cerveja que desce redondo”, criou uma 

propaganda que citava algumas criações que existem, como sutiã, bebedouro, tarja preta, e 
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exemplifica como elas seriam se fossem criadas pelo mesmo inventor da cerveja, como é 

possível ver no exemplo abaixo nas imagens 4, 5 e 6: 

 

Figura 12 – Anúncio Skol 2006: criação do sutiã 

 

 
 

Fonte: Quase publicitário, 2010 
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Figura 13 – Anúncio Skol 2006: criação do bebedouro 

 

 

 

Fonte: Quase publicitário, 2010 
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Figura 14 – Anúncio Skol 2006: criação do bebedouro 

 

 

Fonte: Quase publicitário, 2010 

 

 É possível observar nessas campanhas que não há uma preocupação em dar um rosto 

a essa mulher. Seus corpos estão em foco desde uma perspectiva machista: a mulher é 

objetificada, já que aparece ali como um instrumento para o prazer do outro. Nota-se que, 

todos esses corpos seguem um padrão de beleza construído em nossa sociedade: a mulher 

magra, com grandes glúteos, seios fartos, jovem, branca, loira. 

 Partindo, então, dessa crítica da objetificação das mulheres pela mídia, aparecer, em 

um livro, a foto de um corpo de uma mulher, dando destaque aos seios, cintura e baixo 

ventre, não é algo corriqueiro. A capa do livro 2 termina chamando mais atenção por causa 

da imagem do corpo da mulher. Pode-se dizer que a imagem, como prática discursiva 

intersemiótica (MAINGUENEAU, 2008), constrói seu sentido na relação com seu 

interdiscurso, assim, pode-se dizer que ela dialoga com enunciados que caracterizam a 

Dança do Ventre como uma arte sensual. Assim como, ela dialoga com enunciados como 

padrão de beleza, com a questão da objetificação do corpo feminino. Como visto, a 

linguagem é constituída em sua heterogeneidade, uma relação inextricável entre o Mesmo 

do discurso e o seu Outro (MAINGUNEAU, 2008). 
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Refletindo, agora, sobre as imagens que aparecem ao longo do livro, todas são fotos 

da autora em trajes de Dança do Ventre, todas de corpo inteiro e, ora em poses que são 

remetidas à dança, ora com ela segurando um véu ou a sua saia. Pode-se notar uma 

semelhança do traje dela com o que aparece na capa do livro, dando a entender que o corpo 

mostrado é o da autora. Também é interessante perceber que não há coloração nessas 

imagens; além disso, a bailarina sempre está sorrindo e, junto a cada fotografia, aparece 

alguma epígrafe: 

 

    

 

 (Dança do ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, p. 25)  
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(Dança do ventre: ciência e arte, lirvo 2, 2009, p. 197) 

 

 

O livro 2 apresenta a dança como uma maneira de estabelecer um autoconhecimento 

e crescimento pessoal. Além disso, pode ser também uma maneira de subsistência, para 

aquelas mulheres que escolhem ser profissionais nessa área. Cita ainda que é uma dança que 

atingiu diversos lugares e não está, hoje em dia, centrada somente nos países árabes: 
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Por ser tão antiga, ter sobrevivido a diferentes povos e em diferentes 

civilizações, a dança do ventre não pertence apenas aos países árabes. [...] 

Atualmente, se desenvolve numa velocidade imensa em sociedades ocidentais, 

que têm pouca ou nenhuma afinidade com a cultura e as tradições orientais. Um 

dos melhores exemplos para isso é a popularidade que essa forma de expressão 

artística alcançou no Brasil. Talvez, a dança do ventre seja propriedade das 

mulheres do mundo todo que procuraram o conhecimento intuitivo, e o 

encontraram dançando. [...] A arte de dominar o corpo traz profundos reflexos ao 

espírito. Torna-se um condicionamento que propicia o autoconhecimento, 

conduzindo à confiança. Produz um estado de relaxamento interior, ajudando a 

mulher a viver com mais tranquilidade, qualquer que seja seu modo de vida.  

 

(Dança do ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, p. 20-21) 

 

 

 Observa-se que aqui aparece a mesma formação discursiva que diz que a Dança do 

Ventre promove o autoconhecimento, o equilíbrio, um encontro entre mente e corpo. Assim, 

é possível notar enunciados que convidam a mulher a se conhecer, equilibrar-se: 

 

 

Essa força, também chamada de poder feminino, é algo que as sociedades 

atuais têm alguma dificuldade em explicar, mas os antigos orientais lidavam 

plenamente com ela. A dança é um instrumento de libertação feminina. É uma 

conquista pessoal. De que adianta conquistar espaço no mercado de trabalho, 

tornar-se independente, e não conquistar a si mesma? O estudo da dança leva a 

mulher a um profundo conhecimento de si mesma, em que as consequências 

finais levam à conquista da liberdade. O que deve ser considerado agora é a 

liberdade pessoal, individual e intransferível, que nada tem a ver com as 

conquistas sociais das últimas décadas.  

 

(Dança do ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, p 20) 

 

 

 No fragmento acima, é possível dizer que há um embate entre o enunciado que se 

defende: a liberdade pessoal; e os enunciados que qualificam a “liberdade da mulher” pelas 

conquistas sociais adquiridas por elas. Seriam, assim, duas formações discursivas diferentes. 

O enunciador discursivo ali presente menciona que as conquistas sociais não servem de nada 

se a mulher não está em equilíbrio com ela mesmo. Assim, é possível notar que, para se 

defender aquilo que se considera importante dentro da dança, há uma desqualificação das 

lutas sociais femininas. A liberdade é significa de maneira diferente. 

 No capítulo “Introdução à Filosofia Oriental”, novamente aparece a dança atrelada a 

uma formação discursiva que a qualifica como superação de limites, que vão além de uma 
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questão física, mas também mental, emocional e espiritual. Esta concepção estaria ligada a 

um conceito oriental utilizado na ioga, no sufismo, em artes marciais e correntes filosóficas 

orientais (livro 2). A partir dessa designação, a Dança do Ventre proporcionaria à mulher 

uma libertação: 

 

 

Liberdade é algo a ser conquistado pelo espírito. Ser livre é 

possuir um profundo conhecimento sobre o corpo, e também ter 

passado por um processo intenso de auto-observação da mente e 

das próprias emoções. A mulher que conquistou a si mesma é livre 

e feliz. Sente-se realizada em si mesma. Mesmo que vida dentro de 

uma organização social repressora, sente-se melhor preparada para 

as mais diferentes situações da vida. É o bem viver, e também o 

bem-estar, que surgem à medida que se pratica verdadeiramente a 

antiga forma da dança do ventre. 

 

(Dança do Ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, p. 212) 

 

 

 

 Parece haver, assim, uma ideia de que, ao buscar o autoconhecimento, através da 

dança, a mulher retoma a sua liberdade, entendendo essa como conhecimento do corpo e da 

mente, e não a liberdade social. Há uma comparação desse estado de equilíbrio ao que se 

dizia ser os cultos realizados para a deusa mãe, em que se buscava fazer reverencia e 

agradecer pelo feminino e pela força que ele gerava. Equilibrar-se mentalmente, 

corporalmente e espiritualmente seria o real poder feminino, é a representação da força da 

“mãe-divina” (livro 2). Observa-se, a partir do último enunciado do fragmento acima, que a 

verdadeira Dança do Ventre seria a que busca esse diálogo com uma “filosofia oriental”. 

 Mais uma vez parece se construir uma figura de uma mulher que precisa se libertar, 

o que ela conseguirá na prática da Dança do Ventre. Apesar de muito falar sobre liberdade, 

ela é sempre vista desde um âmbito individual e não social: não importa se a mulher vive 

socialmente oprimida; se ela consegue um equilíbrio interno, isso já significa que ela é livre. 

Afinal, não adianta “conquistar espaço no mercado de trabalho, tornar-se independente, e 

não conquistar a si mesma.” (livro 2). Ou seja, parece haver significações diferentes para a 

noção de liberdade; dessa maneira, existe a liberdade social e existe a liberdade pessoal. A 

primeira não faria parte da formação discursiva da Dança do Ventre que parece ser 

construída no livro 2. 
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 O terceiro livro para análise é Cartas de uma bailarina de dança do ventre (livro 3), 

uma coletânea de textos retirados de um blog. Em sua capa, há uma foto dos olhos de uma 

bailarina envolta em um véu lilás: 

 

 

 

 c   

 

Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, capa 
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É interessante observar que, assim como no livro 2, também só é possível visualizar 

uma parte do corpo. No entanto, pode-se dizer que esses enunciados não verbais retomam 

outros enunciados, um deles seria o discurso da dança como sensual. No livro 2, essa 

sensualidade está centrada no destaque do corpo da mulher, já no livro 3, essa noção é 

construída a partir do olhar da mulher encoberta: olhos claros, maquiados e fixos, 

sobrancelhas finas.  

Retomando o conceito de interdiscursividade (MAINGUENEAU, 2008), em que se 

afirma que o discurso está imbricado com o seu outro, pode-se dizer que a pose da bailarina 

com o véu de seda, elemento muito utilizado em apresentações da dança, pode remeter ao 

véu islâmico niqab, que cobre pescoço e rosto, e costuma ser utilizado pelas mulheres da 

Arábia Saudita, Iêmen, Omã e nos Emirados Árabes Unidos: 

 

Figura 15 – Mulher com niqab 
 

 

 
 

Fonte: SIMONS, 2015 

 

 

Pode-se observar que a escolha da foto para a capa do livro, ao mesmo tempo que 

pode demonstrar sensualidade, também pode transmitir recato - principalmente quando em 

comparação ao livro 2, em que o corpo da mulher era o foco – ou submissão, quando em 

comparação ao uso do niqab. Sendo esse acessório obrigatório para mulheres que seguem a 

religião mulçumana, seu uso é um símbolo que constantemente é associado a uma submissão 
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feminina53. Dessa maneira, pode-se dizer que a imagem constrói sentidos diversos, podendo 

ser remetido à sensualidade, ao recato, ou a uma noção de submissão feminina.  

É interessante observar que a leitura da imagem como recato dialoga com enunciados 

verbais presentes no livro 3 sobre a Dança do Ventre. Em grande parte, os textos que estão 

ali reunidos são prescrições do que se deve ou não fazer no meio da dança. No capítulo 2, 

intitulado “Conduta”, tem-se uma série de listagens do que não fazer, destinadas tanto para 

mulheres que buscam a dança como lazer, quanto à profissionais. Por exemplo, ao falar sobre 

como a bailarina deve ser comportar nos bastidores, o enunciador discursivo pontua: 

 

 

Mais do que concentração, há a postura. Estar bem vestida, ser 

educada, falar em um tom de voz gracioso, sorrir e ser gentil. Isso soma 

pontos na imagem. Chegar ao local já maquiada e perfumada, não pedir 

nada emprestado - cada uma deve ter suas coisas - e estar atenta para 

colaborar com o andamento do espetáculo. [...] Ao sair de cena, manter 

a discrição. Cobrir-se com o véu – nada de mostrar o traje e o corpo – 

vestir-se com roupa elegante e discrição. Ao ouvir elogios, apenas 

agradeça com um educado “muito obrigada” e JAMAIS fale mal de outra 

bailarina, nem sobre ninguém. Quando você faz seu trabalho e cuida das 

suas coisas, não tem tempo para fofoca. [...] Esses detalhes fazem da 

bailarina a personificação da elegância, da candura e confere um “status” 

diferenciado, algo elegante e sofisticado.  

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 44-45) 

 

 

 Pode-se observar uma identidade de bailarina sendo construída nesse fragmento: ela 

deve ser elegante e discreta. Nota-se que essas duas palavras são repetidas diversas vezes, 

como se quisesse frisar que são essas qualidades que a bailarina/mulher precisa conquistar. 

É possível, também, ver que se chama atenção para o fato de que a bailarina, se não está no 

palco, deve cobrir seu corpo: “nada de mostrar seu traje ou corpo” (livro 3), ela precisa ser 

discreta. Assim, defende-se que a mulher/bailarina precisa ser recatada, precisa esconder seu 

corpo diante das outras pessoas. 

Mais uma vez a imagem da mulher como fofoqueira é construída. Assim como nos 

artigos, aconselha-se a não falar mal das pessoas, como se isso fosse uma constante no meio 

                                                 
53 Não cabe, neste momento, discutir sobre as posturas da religião islâmica para com a mulher que a segue. 

Entende-se que, para levantar essa questão, seria necessário ter um conhecimento maior sobre a religião, e, 

ainda, acredita-se que, ao realizar esse desdobramento, o foco desta pesquisa se perderia. 
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da dança. Da mesma maneira, há a afirmação de que a mulher/bailarina precisa se equilibrar, 

enunciação essa que foi encontrada em todos os outros textos: 

 

 

Cuide do seu “eu”, tenha uma vida saudável, conheça a si 

mesmo – seus pontos fracos e fortes – e trabalhe de maneira a 

utilizar seus dons para ajudar nesses momentos de “descontrole”. 

Dicas rápidas: meditação; respiração profunda; pontos do-in de 

relaxamento; metaprograma com frases de autoestima. É preciso dar 

valor ao que está dentro de nós, já que a dança mostra tanto o que, 

por vezes, tentamos esconder.  

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 57) 

 

 

 Assim como foi possível observar no artigo 5, “A fama e o equilíbrio”, também aqui 

se diferencia a dança para lazer e a dança como profissão. A primeira teria uma intenção 

“terapêutica”, com um ambiente mais descontraído, um grupo mais heterogêneo. Já como 

profissional, seria necessário um olhar atento à técnica, uma exigência maior, a bailarina 

teria que ter condicionamento físico e tempo. Assim, parece se construir duas formações 

discursivas diferentes para a Dança do Ventre: a que fala que a dança é para fins terapêuticos, 

e a que fala que a dança é para aprender técnica. A primeira estaria atrelada às pessoas que 

buscam a arte como hobby, e a segunda as que querem se profissionalizar. 

Como no artigo 3, “Para uma aula mais feliz”, o livro apresenta um enunciador 

“conselheiro” que dá dicas a quem deseja ensinar a Dança do Ventre:  

 

 

Não participar de boatos ou fofocas, pense sempre: “E se fosse 

comigo, como eu iria me sentir?” Quando fizerem comentários 

inapropriados, apenas diga: “A pessoa não está aqui para se defender, 

acho melhor você falar diretamente com ela”. [...] Leia mais, seja 

adepta de uma religião (não importa qual), faça trabalho voluntário, 

colabore com as pessoas carentes. Desenvolva sua maturidade 

emocional colocando-se no lugar do outro e evite brincadeiras em 

momentos de tensão ou piadas fora de hora.  

 
(Cartas de uma bailarina de dança do Ventre, livro 3, 2011, p. 53) 

  

 

 Novamente, desenha-se um perfil de bailarina fofoqueira, que precisa se equilibrar, 

conhecer-se. 
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 Nota-se, a todo momento, um enunciador que dita o que é certo e o que é errado. 

Pode-se dizer que o uso constante de verbos no imperativo constrói uma imagem de um 

enunciador autoritário, que diz qual a postura certa que a bailarina deve ter na dança, como 

foi possível ver no fragmento acima: “diga”, “leia”, “faça”, “colabore”, “desenvolva”. 

Em diversos outros momentos esse modo verbal aparece, como listado nas frases 

abaixo, que falam sobre como decorar coreografia: 

 

(a) Primeiro olhe, depois faça. (livro 3, p. 134) 

(b) Se tiver dúvida, pergunte. (livro 3, p. 134) 

(c) Depois que olhou e entendeu, faça. (livro 3, p. 134) 

(d) Olhou, entendeu, fez: anote. (livro 3, p. 134) 

(e) Peça para a professora o nome da música, grave-a e ouça MUITO. (livro 3, p. 

135) 

(f) Destrinche a música. (livro 3, p. 135) 

(g) Treine. (livro 3, p. 135) 

(h) Treine, mesmo que só na aula. (livro 3, p. 135) 

 

Pode-se dizer que a identidade da bailarina prescrita nessa coletânea é construída na 

interdiscursividade com a padrão social que se espera de uma mulher: ser “bela, recatada e 

do lar”54. Isso porque, como foi possível ver, ela precisa ser discreta, não chamar atenção, 

falar baixo e não fazer fofoca. Ela precisa, ainda, ter cuidado com a sua beleza e ser elegante. 

No capítulo três, “Feminina”, por exemplo, ensina-se a como cuidar da pele; das mãos e dos 

pés; do corpo; da alimentação; da saúde física, sexual; dos cabelos. Um capítulo inteiro 

destinado a dar conselhos e dicas de como ficar bela. 

O mais interessante é que a ideia de mulher recatada que se constrói ao longo do 

livro, aparece presente tanto nos enunciados verbais, como também no enunciado não verbal: 

a mulher coberta com o véu na capa. Apresentar-se coberta, somente com os olhos de fora, 

dialoga com a formação discursiva que é construída ao longo da coletânea: a mulher para 

ser uma boa bailarina precisa ser discreta, elegante, cuidar-se. 

O que se pôde perceber é que, em todo córpus analisado, a identidade da bailarina se 

constrói a partir da tentativa de desconstrução da imagem da mulher que fala mal das outras, 

que tem inveja das colegas. Em todos os artigos, e na maioria dos livros, aconselha-se a não 

ter esse tipo de postura. Assim sendo, primeiramente se pode dizer que, por ser tão recorrente 

esse tipo de discurso, parece que situações como essas são recorrentes entre os grupos que 

                                                 
54 A expressão “bela, recata e do lar” foi o título de uma reportagem da revista Veja (18/04/2016) sobre a ex-

primeira dama, Michele Temer. Na época, o enunciado escolhido para intitular a notícia recebeu muitas críticas, 

pois ele reforçava uma identidade única e machista aferida à mulher. 
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praticam a Dança do Ventre, ou seja, essa formação discursiva faria parte desse campo 

discursivo. Isso parece ser tão corriqueiro que, a maioria dos materiais destinados a essa 

dança, em algum momento, menciona esse tema.  

Além disso, a construção identitária de bailarina “fofoqueira” e “desequilibrada”, 

que, como dito, parece fazer parte da formação discursiva da Dança do Ventre, faz um 

diálogo com enunciados que qualificam as mulheres, de maneira geral, como briguentas, 

invejosas, descontroladas. Ao mesmo tempo, é também construída uma outra identidade, a 

que, em todos os materiais, aconselhou-se alcançar: a mulher meiga, tranquila, que busca 

seu conhecimento para uma mudança pessoal e para transformar tudo que está ao seu redor. 

É a mulher delicada, benevolente, que pode até ser submissa, mas que possui liberdade, pois 

resgatou o seu feminino essencial e descobriu a sua deusa interior. 

A Dança do Ventre, ao ser uma manifestação artística e cultural, uma forma de 

linguagem, reflete aquilo que a sociedade vivencia. Dessa maneira, ela espelha como a 

mulher é vista socialmente. Assim, não seria exatamente a dança, ou somente ela, que a vê 

como as descrições feitas acima. A Dança do Ventre transparece como a mulher é vista na 

sua sociedade.  
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Figura 16: Odalisque and Slave, Dominque Ingress, 1839 

Fonte: Museu do Louvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 -  

UMA ANÁLISE DOS PARATEXTOS:  

OS TÍTULOS E AS EPÍGRAFES 
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Como visto no capítulo anterior, o discurso é aqui compreendido como uma prática 

intersemiótica (MAINGUENEAU, 2008), isso implica dizer que não é somente os 

enunciados escritos, mas também os não verbais, que constroem o significado deste. No 

capítulo seis, buscou-se analisar as cores e as imagens em conjunto com fragmentos do 

córpus da pesquisa. Neste momento, o olhar volta-se para os paratextos.  

A noção de paratexto foi, primeiramente, proposta por Genette (2009) para designar 

tudo aquilo que, de alguma forma, está conectado ao texto: o título, o nome do autor, o 

prefácio, as introduções, o nome da editora, entre outros. Para o autor, não existe texto sem 

paratexto, e a maneira como eles aparecem sempre estará passível de sofrer variações: 

 

Os caminhos e os meios do paratexto não cessam de modificar-se conforme 

as épocas, as culturas, os gêneros, os autores, as obras, as edições de uma 

mesma obra, com diferenças de pressão às vezes consideráveis [...] 

(GENETTE, 2009, p. 11) 

 

 Existiriam dois tipos de componentes para o paratexto: o peritexto e o epitexto. O 

primeiro estaria relacionado aos outros gêneros discursivos que possam envolver o texto 

principal: o peritexto editorial (coleções, capas, materialidade do livro), os títulos, o encarte 

dirigido aos críticos, as epígrafes, os prefácios. Já o epitexto corresponderia a todas as 

produções que cercam o exterior do texto: o epitexto público (epitexto editorial, debates, 

entrevistas), o epitexto privado (correspondências, diários). Essa conceitualização aponta 

para a complexidade que envolve um texto e, ao mesmo tempo, deixa transparecer uma 

discussão sobre a segmentação do texto: 

 

Para a linguística do texto e do discurso, a consideração dos discursos 

epitextuais e do peritexto faz com que o conceito de texto se abra para a 

complexidade pragmática de sua circulação material e de suas condições 

de produção-recepção. Além do mais, a teorização do conceito de peritexto 

e das formas discursivas que circundam materialmente o texto permite 

abordar a delicada questão da segmentação gráfica das fronteiras do texto. 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2012, p. 368) 

 

Maingueneau (2011) trabalha a noção de paratexto entendendo-o como enunciados 

verbais que aparecem como apêndice ao texto em si. Podem ser amplos, como prefácios, 

apresentações, um texto escrito na capa do livro; ou podem ser curtos, como epígrafes, títulos 
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e subtítulos. O autor não faz a divisão proposta por Genette e, além disso, não segmenta 

essas partes no sentido de identificá-los como enunciados isolados, sem relação com o texto 

principal. O paratexto construirá sentido a partir do texto, assim como o texto constituirá seu 

sentido a partir do paratexto, seja ele um título ou uma epígrafe. 

Dessa maneira, a proposta deste capítulo é analisar dois tipos de paratextos presentes 

no córpus: os títulos e as epígrafes. Como dito no capítulo 5, a escolha desses tipos de 

paratextos se deu por motivos específicos. Notou-se, por exemplo, que os títulos 

demarcavam sentidos que dialogavam com a construção de identidade da bailarina de Dança 

do Ventre, como: Dança do Ventre: descobrindo sua deusa interior (livro 1) e O resgate do 

feminino essencial (artigo 2). 

Nos livros, foi interessante atentar-se para as epígrafes. Ao observar essas frases 

destacadas ali presentes, notou-se que algumas pareciam discorrer sobre a figura da 

bailarina/mulher, como pode ser exemplificado na epígrafe que antecede o capítulo oito no 

livro 2: “Ser mulher é guardar segredos. Cada mulher é um mistério único a ser desvendado.”  

Dessa maneira, este capítulo pretende analisar esses elementos verbais de maneira a 

observar como participam da construção de sentidos sobre a bailarina de Dança do Ventre. 

Vale ressaltar, como também foi pontuado no capítulo 5, que serão analisados os títulos dos 

artigos e dos livros; já no que diz respeito às epígrafes, optou-se por aquelas que, de alguma 

maneira, a imagem discursiva da mulher/bailarina estivesse correlacionada. 

 

  

7.1. Os títulos como fonte de reflexão sobre o que é ser uma bailarina de Dança do 

Ventre  

  

Como mencionado acima, todo texto presente se faz presente no hipergênero livro, 

por exemplo, terá diversos outros enunciados (paratextos) que se conectam a ele; são os 

títulos, subtítulos, epígrafes, prólogos, agradecimentos. Vale ressaltar que, sendo enunciado, 

esses elementos não são entendidos como algo isolado, eles estão numa constante relação 

com outros enunciados marcados ou não no texto principal. Dessa maneira, esta seção terá 

como foco analisar os títulos dos textos que são objeto desta pesquisa: os seis artigos e os 

três livros.  

 O artigo 1 apresenta como título “Quando a bailarina se afasta da função primeira da 

arte”: 
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(Título do artigo 1, 2012, p.16) 

 

O texto indica que a função primeira da arte seria a “troca de energias” que faz com 

que as pessoas que estão ao seu redor percebam “beleza, alegria e gratidão”. A arte da Dança 

do Ventre seria uma transformação pessoal e se distanciaria, portanto, do ego, da 

preocupação com que os outros pensam ou com algum tipo de competição ou crítica: 

 

 

 

(Artigo 1, 2012, p. 16) 

 

 A ideia que se parece produz é que, para se fazer arte, não somente a técnica é 

relevante, mas também o equilíbrio psicológico dessa bailarina/mulher. Sem um 

autoconhecimento, sem uma mudança interna, a mulher gera “conflitos externos”: critica 

negativamente os outros, só vê problemas, compete: 
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(artigo 1, 2012, p. 16) 

 

 É possível perceber, nesse fragmento, enunciados que se referem à bailarina/mulher 

como alguém que, se não está em equilíbrio, sofre por pouca coisa, faz drama, faz críticas 

excessivas.  Esses enunciados dialogam com outros que circulam na sociedade que, de forma 

machista, dizem que a mulher seria mais sensível (no sentido negativo), por vezes instável, 

propensa a fazer dramas e a exagerar nas emoções. O artigo 1 aponta que ter reações como 

essas não seria apropriado. A bailarina/mulher quando tem posturas como essas, afasta-se 

da função primeira da arte. O mesmo ocorre quando a bailarina/mulher se aproxima do ego. 

É interessante perceber nesse fragmento que esta palavra aparece em letra maiúscula, como 

se o ego estivesse sendo personificado. Sendo o vilão, todas as vezes que há proximidade a 

este, elas também se afastam do que seria a arte da Dança do Ventre. 

 O artigo 2 possui como título “O resgate do feminino essencial”. Primeiramente, é 

interessante notar que as palavras “feminino essencial” aparecem em destaque em relação 

ao resto do enunciado: 

 

 

(Título do artigo 2, 2012, p. 32) 
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A palavra “essencial” faz referência a tudo aquilo que é necessário, primordial, que 

não se pode dispensar; além disso, pode fazer significar algo que é próprio de alguém. Dessa 

maneira, ao dizer que existe um feminino essencial, produz-se o efeito de que existe em toda 

mulher algo que lhe é inerente. Logo, há algo primordial e que faz parte da identidade de 

toda bailarina/mulher. O artigo propõe um resgate dessa essência, supondo, assim, que esse 

“feminino essencial” é, por muitas vezes, esquecido pela maioria das mulheres.  

Essa qualidade inata à mulher que se quer resgatar seria, segundo o artigo, o “Sagrado 

Feminino”. Esse sagrado representa uma força que só as mulheres possuem, somada a 

características que lhes são próprias, como a ternura, a capacidade de se expressar claramente 

sem ser rude. Isso tudo estaria associado à “energia feminina que é amorosa e expansiva”: 

 

 

 

 

(Artigo 2, 2012, p. 32) 

 

É possível notar uma relação interdiscursiva com enunciados machistas que reduzem 

a imagem da mulher na sociedade. Ao enunciar que a bailarina/mulher é amorosa, que tem 

o “acolhimento de mãe”, que se expressa melhor que os homens, há o diálogo, por exemplo, 

com enunciados que dizem que toda mulher nasce para ser mãe. É interessante perceber que 

até mesmo a ideia do que é ser mãe é estereotipada, já que não é qualquer modelo de mãe, 

mas é a mãe acolhedora, terna, calma. Esse perfil de bailarina/mulher descrito também se 
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constrói pela contraposição do que é ser homem, na afirmação de que não é necessário entrar 

no “campo masculino em termos de postura” ou ser agressiva. Não se tem claro qual seria 

esse “campo masculino” que se quer negar, mas é curioso que em seguida se esclarece que 

a mulher pode ser forte e poderosa e, também, feminina, como se “força e poder” fossem 

qualidades inicialmente masculinas. 

 Assim, pode-se dizer que o título desse artigo, de alguma forma, resume a imagem 

que se quer construir da bailarina/mulher ao longo do texto. É uma mulher que precisa de 

resgate, precisa se reencontrar, equilibrar-se “para promover um lar equilibrado”. Refletindo 

sobre o que há dentro de si, sobre o seu sagrado, a bailarina/mulher é capaz de deixar de ser 

ciumenta, de fazer críticas excessivas, de ser medrosa. 

 “Para uma aula mais feliz” é o enunciado que intitula o artigo 3. Alguns pontos são 

interessantes para análise. Primeiro, nota-se que o trecho “mais feliz”, assim como ocorre no 

artigo 2, aparece em realce em relação ao restante do enunciado: 

 

 

 

(Título do artigo 3, 2013, p. 26) 

 

  Nessa parte em destaque, percebe-se que há o uso do conectivo “mais” intensificando 

o adjetivo feliz. Isso poderia indicar que o artigo promete dar sugestões que irão transformar 

as aulas de Dança do Ventre, dando-lhe uma outra perspectiva. Há, assim, uma proposta de 

melhoria das aulas a partir daquilo que será apresentado ao longo do texto. 

 Além disso, utilizando o conceito de pressuposto (DUCROT, 1987), que seria aquilo 

que pode ser compreendido a partir da enunciação realizada: 

 

Para descrever este estatuto particular do pressuposto, seria possível 

dizer (cf. Ducrot, 1968, p. 40) que ele é apresentado como uma 

evidência, como um quadro incontestável no interior do qual a 

conversação deve necessariamente inscrever-se, ou seja, como um 

elemento do universo do discurso. Introduzindo uma ideia sob forma 
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de pressuposto, procedo como se meu interlocutor e eu não 

pudéssemos deixar de aceitá-lo. Se o posto é o que afirmo, enquanto 

locutor, se o subentendido é o que deixo meu ouvinte concluir, o 

pressuposto é o que apresento como pertencendo ao domínio comum 

das duas personagens do diálogo, como o objeto de uma 

cumplicidade fundamental que liga entre si os participantes do ato 

de comunicação. (DUCROT, 1987, p. 20) 

 

Assim, ao intitular o artigo como “Para uma aula mais feliz”, há por detrás 

enunciados que pressupõem que há outras aulas capazes de gerar felicidade, mas não uma 

felicidade plena como a que se propõe o artigo 3. 

Pode-se observar que o artigo aborda como desenvolver uma atmosfera mais 

agradável em sala de aula. Para isso, inicialmente, explica qual o papel da aluna e o da 

professora para que “a aula seja mais feliz”. À aluna caberia a postura de não se comparar 

com as demais colegas nem falar mal delas; assim sendo, o mais importante seria voltar-se 

para si, para o seu desenvolvimento. Já a professora deve estar em equilíbrio emocional para, 

assim, conduzir as alunas. Além disso, ela deve estimular elogios, abraços e amizade. É 

necessário, também, lidar com seu ego e seus medos, encorajar e acreditar. 

Após explicar qual seria o dever de cada um dos responsáveis para a manutenção de 

uma boa aula, o texto passa a prescrever. O interessante é notar o frequente uso de verbos 

que indicam ordem, como pode ser observado nos exemplos enumerados abaixo:  

 

(a) Procure fazer os movimentos com concentração, esquecendo o que há lá fora. 

Procure vivenciar cada passo com o respeito que você e seu corpo merecem. (artigo 

3) 

(b) Esteja vestida na aula de maneira que você se sinta mais bela e à vontade, pois a aula 

é mais produtiva quando criamos uma autoimagem produtiva. Sorria! (artigo 3) 

(c) Evite corrigir as colegas de sala, a não ser que você seja requisitada para isso. (artigo 

3) 

(d) Crie foco em você! (artigo 3) 

(e) Utilize suas palavras com sabedoria! Ouvir mais que falar também é uma arte! (artigo 

3) 

(f) Respeite todas as mulheres e professoras que já passaram por sua vida! (artigo 3) 

(g) Quando assistir uma aula ou apresentação de dançar, tenha a sabedoria em absorver 

o que a bailarina ou a professora tem de bom, sem precisar ressaltar os pontos que 

você não gosta ou não se identifica. (artigo 3) 
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(h) Procure ser frequente nas aulas, pois é nela que você vai se desenvolver! (artigo 3) 

 

Esse uso constante funciona como uma prescrição, no sentido de ser uma injunção 

do que a bailarina/mulher deve ou não deve fazer para atingir o status de uma aula feliz. 

Felicidade em sala de aula é quando a aluna foca em si mesma; quando ela se sente 

visualmente bem; quando não se preocupa com as colegas; quando sabe o momento de falar 

e o de ouvir; que respeita; que é sábia e não fala mal de professoras ou de colegas; que 

frequenta as aulas.  

É curioso notar que, ao construir o sentido de ordem e afirmar que essas injunções 

são fundamentais para o desenvolvimento de uma boa aula, uma série de subentendidos são 

gerados. O conceito de subentendido advém de Ducrot (1987) que menciona ser aquilo que 

o enunciador conclui, compreende de um enunciado e que não está posto nele: 

 

Na realidade, é possível colocar, na origem dos subentendidos, um 

procedimento discursivo perfeitamente compatível com as leis da lógica 

(embora ela ofereça apenas uma verossimilhança e nenhuma certeza) e que 

permite, por outro lado, compreender que o locutor possa recusar-se a 

assumir sua responsabilidade. Para tanto, basta colocar, na base deste 

procedimento, não apenas o próprio enunciado, mas sua enunciação, ou 

seja, o fato de que o enunciado é utilizado em um momento determinado 

em circunstâncias específicas. O raciocínio do ouvinte poderia então 

explicitar-se por uma fórmula tipo: se   alguém julga que é adequado dizer-

me isso é, sem dúvida, porque pensa aquilo. (DUCROT, 1987, p. 21-22) 

 

 Por exemplo, retomando o título do artigo 3, “Para uma aula mais feliz”, subentende-

se que as aulas não estão tão felizes. Assim como quando essas injunções de (a) a (h) são 

enunciadas, subentende-se que: a aluna não se concentra nos movimentos; que ela não sorri; 

que ela fala mal das colegas e professoras; que ela falta aula. Tais asserções parecem 

funcionar como uma espécie de aviso para as alunas que possuem tais posturas. Portanto, 

pode-se dizer que o enunciado que intitula esse artigo “Para uma aula mais feliz” é uma 

exortação para que as alunas e professoras mudem suas formas de agir e, assim, consigam 

desenvolver uma boa aula. 

O artigo 4 traz como título “A elegância”, como pode ser observado abaixo: 
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  (Título do artigo 4, 2013, p. 20) 

 

Quase que como uma continuação da ideia trabalhada no artigo anterior, que 

mencionava que a aluna e a professora não deveriam falar mal, fazer críticas excessivas, o 

artigo 4 afirma que ser elegante vai além do porte físico. A elegância estaria nas atitudes, na 

gratidão, em não criticar as colegas, não falar mal do outro, não reclamar. Diferente do artigo 

2, nesse não há injunções, somente a descrição daquilo que seria ou não elegante para uma 

aluna/bailarina, como uma espécie de aconselhamento: 

 

 

 

(Artigo 4, 2013, p. 20) 

 

 Mais uma vez, é possível perceber que se constrói interdiscursivamente a imagem de 

uma mulher que, por um desequilíbrio emocional, tem a atitude de falar mal de outras 

mulheres. O título “Elegância”, junto com a enunciação proposta no artigo, ressaltam que a 
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bailarina/mulher precisa respeitar a si e ao próximo, e isso precisa ocorrer tanto dentro do 

campo da dança, como fora dele: 

 

 

 
 

(Artigo 4, 2013, p. 20) 

 

 

 É interessante apontar que, ao afirmar, insistentemente, que a bailarina/mulher não 

deve falar mal, não deve ser competitiva, que deve respeitar a si e a colega de sala, parece 

que essas sãos características comuns às mulheres e, especialmente, nas que praticam a 

Dança do Ventre. Ou seja, esses enunciados retomam enunciados outros que constroem uma 

identidade essencialista a respeito de toda mulher (como fofoqueira, dramática, 

desrespeitosa com outras mulheres) e atribuem essa imagem à bailarina/mulher que pratica 

a Dança do Ventre. Constrói-se, assim uma formação discursiva que afirma que, em sua 

maioria, as bailarinas de Dança do Ventre costumam ser fofoqueiras, competitivas e, 

sobretudo, desequilibradas.  

 O artigo 5, “A fama e o equilíbrio”, diferente dos outros, não tem como primeiro 

intuito fazer recomendações às bailarinas/mulheres sobre o que é fama e como se equilibrar 

nesse aspecto: 
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(Título do artigo 5, 2013, p. 24) 

 

  É possível observar nesse artigo que há, em um primeiro plano, um tipo de relato 

pessoal sobre a relação da enunciadora com a fama, já que ela é uma bailarina reconhecida 

pelo público da Dança do Ventre. Porém, a partir dessa espécie de relato, pode-se observar 

recomendações de como a bailarina/mulher deve proceder para se equilibrar, para que a fama 

não lhe dê uma falsa ideia de poder. 

Percebe-se que o equilíbrio proposto nesse artigo tem duas interpretações. A primeira 

seria em referência ao equilíbrio entre a vida de celebridade e a vida pessoal: 

 

 

 

(Artigo 5, 2013, p. 24) 

 

 A outra definição de equilíbrio estaria relacionada à ideia que vem sendo construída 

em todos os outros artigos: a defesa da necessidade do alcance de uma estabilidade 

psicológica da bailarina/mulher. Subentende-se, assim, que as bailarinas/mulheres são 

instáveis e que precisam ser aconselhadas para não mais serem assim. É interessante notar 

que esse enunciador, por vezes conselheiro, por vezes “dono da verdade”, é também um 

enunciador que já está conquistou o seu equilíbrio emocional: 
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(Artigo 5, 2013, p. 24) 

 

 

 

 
(Artigo 5, 2013, p. 24) 

 

 Outro ponto curioso, e que vale a pena destacar, é que no título a palavra “equilíbrio” 

está escrito em letras maiores que o restante do enunciado. Isso parece demonstrar, como é 

possível observar pela análise dos enunciados, que o mais importante não é ter fama e, sim, 

equilíbrio. 

 O artigo 6, intitulado “Ira”, aparece na Revista Shimmie número dezoito, que tem 

como título: “Os sete pecados capitais”. Portanto, o artigo de opinião assume a fala sobre o 

quarto pecado capital, que corresponde àquele “sentimento de raiva, ódio, indignação, um 

acontecimento ou situação que causa revolta, fúria e desejo de vingança” (artigo 6): 
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(Título do artigo 6, 2013, p. 34) 

 

  O que se pode notar é que nesse artigo há muitas referências, citações que são 

utilizadas para dar voz de autoridade à explicação de como esse sentimento interfere no 

nosso corpo55. Mais uma vez, o tema do artigo para ser utilizado para mencionar que a 

bailarina/mulher precisa ter controle emocional: 

 

 

 
 

(Artigo 6, 2013, p. 34) 

 

 

 A palavra “atacada” é muito significativa quando pensamos na construção da imagem 

da bailarina/mulher. Segundo Maingueneau (2008), não haveria sentido falar que um 

discurso utiliza determinadas palavras, como se houvesse um léxico próprio para cada um. 

Logo, uma palavra isolada não serviria para elaborar uma análise discursiva, devendo, 

portanto, analisá-la a partir do enunciado que integra. Assim, quando no fragmento se utiliza 

o termo “atacadas”, pode-se dizer que, no seu interdiscurso, outros enunciados são 

retomados, principalmente aqueles que tacham a mulher como alguém que está em constante 

desequilíbrio. Dessa maneira, dizer que a mulher está “atacada” retoma uma ideia 

socialmente concebida de que as mulheres são instáveis, pouco sensatas, de difícil 

compreensão. Indo mais além, ele reafirma um discurso que responsabiliza a mulher pelos 

                                                 
55 Esse assunto será foco do próximo capítulo. 
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problemas que ocorrem ao seu redor; afinal, se ela não se equilibra, o seu lar e a sociedade 

também não se equilibram. 

Maingueneau (2008) afirma que além do valor semântico que uma palavra carrega, 

os enunciadores são levados a utilizar os termos que marcam sua posição no campo 

discursivo. Sendo assim, o uso de termos como esse demonstram uma naturalização do que 

seria a bailarina e, em consequência, a mulher. 

Assim, foi possível notar, em todos os artigos, que a identidade da bailarina /mulher 

aparece dividida em dois opostos: a que é negada e a que é almejada. A negação está em 

qualidades que são atribuídas a todas as mulheres: competitivas, fofoqueiras, 

excessivamente críticas. Deseja-se, portanto, uma mulher e bailarina que se ame, que tenha 

uma estabilidade emocional. 

É interessante notar que os títulos de todos os seis artigos trazem enunciados que 

tematizam algo que, de alguma maneira, falta a essa bailarina/mulher: “Quando a bailarina 

se afasta da função primeira da arte” (artigo 1), “Resgate do feminino essencial” (artigo 2), 

“Para uma aula mais feliz” (artigo 3), “A elegância” (artigo 4), “A fama e o equilíbrio” 

(artigo 5), “Ira” (artigo 6). A imagem de bailarina/mulher que é construída nesses artigos de 

opinião é de alguém que vem se afastando do que é a arte da Dança do ventre; que necessita 

resgatar seu feminino; que, devido a suas posturas, acaba promovendo uma aula menos feliz; 

que precisa aprender a ser elegante; que precisa se equilibrar apesar da fama; que precisa 

controlar a sua Ira. Ou seja, esses títulos, na relação com os enunciados do texto, e no diálogo 

com seu interdiscurso, parecem construir uma identidade de bailarina/mulher em 

desequilíbrio. 

 Passando, nesse momento, para a análise dos títulos dos livros, tem-se, 

primeiramente, o livro 1, Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior: 

 

 

 

(Título do Livro 1, 1999) 
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Como apontado no capítulo anterior, nesse livro a autora relaciona a Dança do Ventre 

aos deuses da mitologia grega, aos quatro elementos e às fases da lua. A ideia é propor um 

resgate de um feminino que já foi muito valorizado por todos da sociedade, em que se 

adoravam as deusas; em que não se pensava em superioridade do homem: 

 

 

       Algumas pessoas já perceberam as mudanças na humanidade 

como um todo e em suas vidas especificamente. Essa mutação 

pede que estejamos preparados para o Retorno da Deusa e as 

consequentes subdivisões em formas de arquétipos, resgatando o 

feminino na mulher e no homem, pois cada criatura é formada do 

masculino e feminino, considerando-se que pela “real história da 

sociedade” havia um Deus/Pai/Mãe. No passado, houve um longo 

tempo em que homens, mulheres e crianças viviam felizes, 

celebravam e dançavam nas consagrações feitas a Deusa-mãe, pois 

era a mãe que nutria essa Terra e o pai a protegia.  

 
(Dança do Ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, p. 21) 

 

 

 Tem-se a ideia, portanto, de que cada pessoa traz dentro de si a energia de vários 

deuses e, com o passar do tempo, e com a experiência na dança, consegue-se uma harmonia 

dessas energias. A dança é, portanto, a porta para a mulher se reencontrar com esse feminino 

e, sobretudo, cultuá-lo: 

 

        Na verdade, trazemos dentro de nós mesmos, a energia de 

muitas deusas: da Sabedoria, da Paciência, da Força, da 

Criatividade, as Guerra, do Amor. Aprenderemos com o tempo 

e com o dançar, a harmonizar essas energias em nossos 

relacionamentos, nos sentimentos, nos chacras e no desempenho 

de papéis que nos são impostos em nossa cultura.  

 

(Dança do Ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, p. 

22) 
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        Hoje, esta grande deusa regressa para que a mulher conheça 

e saiba que sua energia, se usada de forma errada leva à vaidade, 

ao egoísmo, às doenças psíquicas, à confusão mental, emocional 

e espiritual. Por outro lado, quando é usada de forma adequada, 

há a abertura para a canalização, à mediunidade e à proteção dos 

mestres espirituais, para a ascensão total. É neste momento que 

a ligação da mulher com a deusa acontece. 

 
(Dança do Ventre: descobrindo sua deusa interior,  livro 1, 1999, p. 

24) 

 

 

 

 É possível então notar que Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior propõe 

que cada mulher busque em seu interior a energia dos deuses, pois isso faz parte de sua 

identidade. A percepção dessas energias garante à mulher uma libertação em vários sentidos: 

 

 

       Através das danças específicas para cada deusa, a mulher 

vai, lentamente, libertando-se dos preconceitos e complexos 

que a detém e consegue incorporar as energias de que é 

carente. Assim, ela tem a possibilidade de encontrar cada parte 

de seu EU e incorporar a sua força.  

 
(Dança do Ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, p. 

124) 

 

 

 O enunciado que dá título a esse livro dá abertura, assim, para a proposta do livro, 

servindo como um convite para que as mulheres encontrem suas deusas. É interessante 

perceber que, assim como nos artigos, aparece a figura de uma mulher que não está completa, 

que precisa, de alguma maneira, reencontrar-se, reequilibrar-se. Seja através de uma 

proposta de autorreflexão ou de descoberta de energias místicas, a bailarina/mulher precisa 

de mudança. E a Dança do Ventre é o caminho para essa transformação. 

 O livro Dança do ventre: ciência e arte (livro 2) possui uma proposta mais teórica, 

visto que é um trabalho científico. Isso já é apontado no próprio título, em que aparecem as 

palavras “ciência” e “arte”. Ao serem utilizadas, trazem seriedade/autoridade ao livro. Não 

é somente um material que ensina passos de uma dança, mas um trabalho de pesquisa: 
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(Título do livro 2, 2009) 

 

O livro 2 parece trazer a mesma perspectiva apontada nos outros materiais de análise: 

que a Dança do Ventre seria um caminho para a reflexão sobre si, e, menciona ainda, que 

seria uma maneira de conquistar liberdade: 

 

 

        O estudo da dança leva a mulher a um profundo 

conhecimento de si mesma, em que as consequências finais 

levam à conquista da liberdade. O que deve ser considerado 

agora é a liberdade pessoal, individual e intransferível, que nada 

tem a ver com as conquistas sociais das últimas décadas. A arte 

de dominar o corpo traz profundos reflexos ao espírito. Torna-

se um condicionamento que propicia o autoconhecimento, 

conduzindo à autoconfiança. Produz um estado de relaxamento 

interior, ajudando a mulher a viver com mais tranquilidade, 

qualquer que seja seu modo de vida. 

 
(Dança do ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, p. 20-21) 

 

 

 Nota-se uma polêmica nesse trecho, pois se propõe um distanciamento entre a 

liberdade individual e a liberdade social. Uma é dissociada da outra, como se uma não 

houvesse uma interseção entre elas. As “conquistas das últimas décadas”, que poderia ser 

uma referência aos direitos conquistados pela luta feminista (direito ao voto, direito de 

escolha, direito de trabalhar fora), não teria, na visão do enunciador, dado de fato uma 

liberdade às mulheres: “De que adianta conquistar espaço no mercado de trabalho, tornar-se 

independente, e não conquistar a si mesma?” (livro 2, 2009, p. 20). Dessa maneira, o que se 

propõe é uma liberdade no sentido de equilíbrio mente, corpo e emoções. 
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 Mais uma vez, como nos outros artigos e no livro 1, tem-se a ideia de que falta algo 

à mulher para que essa constitua sua identidade. E, novamente, a dança é uma maneira de 

proporcionar essa redescoberta de si: 

 

 

       Ser livre é possuir um profundo conhecimento sobre o 

corpo, e também ter passado por um processo intenso de 

auto-observação da mente e das próprias emoções. A mulher 

que conquistou a si mesma é livre e feliz. Sente-se realizada 

em si mesma. Mesmo que viva dentro de uma organização 

social repressora, sente-se melhor preparada para as mais 

diferentes situações da vida. Assim como a própria dança, 

consegue sobreviver às guerras e aos preconceitos, pois 

conquistou a verdadeira força interior, almejada por muitos 

desde a Antiguidade. 

 
(Dança do ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, p. 212) 

  

 

 No livro Cartas de uma bailarina de dança do ventre (livro 3), o título parece indicar 

aquilo que a coletânea propõe. uma reunião de textos diversos que, como aponta a introdução 

do livro, foram escritos no blog da autora. Os temas dessa coleção de textos são variados, 

mas envolvem assuntos que dizem respeito a Dança do Ventre. Encontra-se, assim, temáticas 

como a escolha do traje; a conduta de uma bailarina e aluna de Dança do Ventre; a saúde da 

mulher; os diversos estilos que envolvem a Dança do Ventre; a leitura musical; a elaboração 

de coreografia; a expressão; a avaliação; a elaboração de um espetáculo: 

 

 

 

(Título do livro 3, 2011) 

 

 É possível notar que a palavra “bailarina” aparece em fonte diferente do restante do 

enunciado, o que lhe confere destaque. Esse realce parece querer atribuir um valor 
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diferenciado a esse enunciador, portanto, este não seria qualquer pessoa (aluna ou professora, 

por exemplo), mas sim, uma bailarina. Sendo uma bailarina, parece que este enunciador 

ganha voz de autoridade para poder aconselhar, dizer o que é verdade ou não dentro da dança, 

informar como a bailarina/mulher deve agir ou não: 

 

 

        Uma bailarina que faz aulas e fez dois ou três shows em grupo 

ou solo não pode ser considerada profissional. É preciso fazer cursos 

regulares de aperfeiçoamento, ter se apresentado por diversas vezes e 

recebido cachê, saber coreografar e ter feito coreografias em grupo 

ou solo para apresentações e grandes eventos, ter organizado um 

evento ou conhecer os bastidores para realizar um grande show, ter 

ao menos mais de cinco trajes de dança e um grande acervo de CDs, 

DVDs e livros sobre dança, além de conduta ética impecável e ser 

conhecida no meio. 

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 51) 

 

 

É curioso que no capítulo 2 do livro 3 a primeira seção se intitula “A imagem da 

bailarina”. Nele o enunciador define o que seria uma bailarina, que se assemelharia a alguém 

que é delicada, elegante, que transforma sonhos em realidade: 
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A IMAGEM DA BAILARINA 

 

       Algo importante quando se fala de dança do ventre, é a imagem da 

bailarina. 

       Imagino que há um inconsciente coletivo para a primeira imagem 

que nos vem à mente quando mencionamos a palavra “bailarina”. Está 

lá, em algum lugar dentro de cada um de nós, a imagem de uma sílfide, 

uma mulher solar e delicada, etérea, de olhar longínquo e postura 

elegante. 

       Fico pensando: é isso que o público procura, não é? Uma aura de 

fada, bonita e até sensual, mas sempre com um “quê” a mais, uma 

postura de pássaro sempre pronto para bater as asas e partir, deixando-

nos com belos sonhos. 

       A bailarina é aquela que transforma os sonhos em realidade. 

Quantas pessoas já não sonharam em estar em um palco? A bailarina 

realiza esse sonho. Ela, e somente ela, é capaz de transformar a 

realidade do cotidiano e levar a plateia para viajar através de seus 

movimentos e de seu olhar. 

       Quando vejo uma boa bailarina é nisso que reparo, é lá que está o 

diferencial: nos olhos. No olhar. 

 

(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 43) 

 

Ao intitular o livro como “Cartas de uma bailarina de dança do ventre”, tendo 

“bailarina” como destaque, esse enunciador se põe nesse lugar idealizado do “ser bailarina”. 

Ou seja, esse enunciador se põe como “sílfide, uma mulher solar e delicada, etérea, de olhar 

longínquo e postura elegante” (livro 3). Essa evidência no enunciado do título não só confere 

uma voz de autoridade para enunciar conselhos, injunções, como também lhe confere uma 

imagem próxima da bailarina que se descreve no capítulo 2. 

Outro ponto curioso é que esse título qualifica o livro como pertencente ao gênero 

discursivo carta. Segundo Costa (2008), o gênero carta seria uma mensagem que serve para 

comunicar algo. Apesar de existir vários tipos, ela possui uma estrutura recorrente, 

apresentando local e data, saudação, despedida e assinatura. É possível observar que, apesar 

do título chamar os textos ali presentes de “cartas”, eles não o são, já que não seguem a 

estrutura e o propósito da carta. Como dito no capítulo 4, bem como no início da análise do 

livro 3, este é uma reunião de vários textos que estavam no blog da autora. Dessa maneira, 

o gênero discursivo ao qual ele pertence é a coletânea. 

Porém, é possível observar que no decorrer do livro 3 esse material acaba se 

tornando, em alguns momentos, um manual do que a bailarina/aluna/mulher pode ou não 

fazer no âmbito da Dança do Ventre. No mesmo capítulo citado anteriormente (capítulo 2) 
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há uma lista de itens proibidos para a bailarinas nas aulas e nos espetáculos: guia para ter 

boa conduta ética; listagem para averiguar o nível técnico; passo-a-passo para não cometer 

gafes no meio artístico. Em todos, observa-se que são utilizados verbos de ordem, sendo, 

portanto, não conselhos, mas prescrições, injunções do que deve ser ou não feito. 

 É interessante que três dos temas que aparecem nos artigos de opinião são também 

tratados nesse livro: a questão da competitividade entre mulheres, a ideia de elegância para 

além da postura corporal e o problema do equilíbrio emocional: 

 

        

       Não se compare às colegas de sala. Lembre-se de que 

cada corpo tem sua compleição física, suas limitações e 

facilidades. Esse é o seu momento de encarar o espelho 

com generosidade e paciência, aproveite e se entregue.  

 
(/Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 24) 

 

 

 

       Mais do que a concentração, há a postura. Estar 

bem vestida, ser educada, falar em um tom de voz 

gracioso, sorrir e ser gentil. Isso soma pontos na 

imagem. [...] Esses detalhes fazem da bailarina a 

personificação da elegância, da candura e confere um 

“status” diferenciado, algo elegante e sofisticado.  

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, 

p. 44-45) 

 

 

 

       Cuide do seu “eu”, tenha uma vida saudável, 

conheça a si mesmo – seus pontos fracos e fortes – e 

trabalhe de maneira a utilizar seus dons para ajudar 

nesses momentos de descontrole. [...] É preciso dar valor 

ao que está dentro de nós, já que a dança mostra tanto o 

que, por vezes, tentamos esconder.  

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, 

p. 57) 
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        A conduta serena e equilibrada, mesmo como as 

nuances que todas nós mulheres temos, acrescenta 

muito à nossa dança. Alguém suave, de “aura” leve, 

pensamentos e boas ações deixa isso transparecer na 

dança. Lembrem-se: a gente é na dança, o que é na vida.  

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, 

p. 115) 

 

 

 Dessa maneira, pode-se ver que ao analisar o título do livro 3 na relação com os 

outros enunciados do texto, bem como na sua relação com o interdiscurso, uma imagem de 

bailarina/mulher é construída. A partir das diversas listas, dos conselhos e das ordens do que 

se deve ou não fazer, aparece a mesma figura bailarina/mulher que está presente nos outros 

textos analisados: a bailarina/mulher que não está em equilíbrio e que, portanto, precisa 

voltar-se para si e resgatar sua essência. 

 O que se pode observar, então, é que os títulos das obras aqui analisadas, assim como 

os enunciados dos materiais analisados, estão em uma relação interdiscursiva com outros 

enunciados que circulam sobre a mulher na sociedade machista. Foi também possível 

perceber, como já havia sido apontado no capítulo seis desta tese, que a imagem da 

bailarina/mulher que se desenha nesses materiais é de alguém que está em desequilíbrio, que 

precisa de uma autorreflexão, algo que será obtido através da Dança do Ventre.  

 

 

7.2. As epígrafes e a construção da identidade da bailarina de Dança do Ventre 

 

 Além dos títulos, outro paratexto escolhido para refletir sobre como se constrói a(s) 

identidade (s) da bailarina de Dança do Ventre foram as epígrafes. Pode-se dizer que esses 

enunciados destacados (MAINGUENEAU, 2015) são típicos do hipergênero livro, 

independentemente do gênero discursivo ao qual ele pertença. Como já apontado em outros 

momentos, aqui se trabalha com três gêneros: manual, trabalho científico e coletânea. Em 

todos aparecem epígrafes, seja no início do livro, seja no decorrer dele. O objetivo desta 

seção é observar como essas epígrafes participam na construção da imagem da bailarina de 

Dança do Ventre. 

 Maingueneau (2015) desenvolve um estudo sobre as “frases sem texto”, que seriam 

enunciados destacados e que acompanham o texto fonte (texto principal). Essas frases podem 



181 

 

pertencer a duas modalidades: a primária, que corresponderia a frases autônomas por 

natureza, como slogans, provérbio, citações célebres; e a secundária, que seriam frases que 

são extraídas do texto principal. A esses enunciados, dá-se o nome de aforizante: 

 

[...] preferimos pensar que esse fenômeno não é periférico, mas decorrente 

de uma dimensão constitutiva da enunciação, a saber, que ela pode 

funcionar segundo duas modalidades: por meio de textos ou por meio de 

frases sem textos, quer sejam autônomas por natureza, “primárias” – como 

o slogan ou o provérbio – , quer sejam “secundárias”, isto é, extraídas de 

textos. (MAINGUENEAU, 2015, p. 132) 

 

 Dessa maneira, essas frases, embora pareçam autônomas, independentes, estarão 

conectadas ao gênero discursivo em que aparecem: 

 

A enunciação aforizante, embora possa ter a pretensão de ser uma fala 

autônoma, de resistir à lógica do texto e do gênero discursivo, é 

inevitavelmente proferida no interior de um texto: o provérbio em uma 

conversa, o slogan numa propaganda, a citação célebre como uma epígrafe 

de um ensaio etc. A aforização é, assim, assumida em uma tensão 

constitutiva com o conjunto textual que a acolhe. (MAINGUENEAU, 

2015, p. 134-135) 

 

 Assim, as epígrafes utilizadas nos livros aqui selecionados são “frases sem texto”, 

enunciados destacados do tipo primário, já que não são retirados do texto principal. A 

maioria dessas frases não são “frases célebres”, no sentido que não são famosas, como 

ditados, provérbios. Mas são enunciados que se caracterizam como aforização, por serem 

generalizações retiradas que algum outro texto, ou seja, correspondem a frases já ditas em 

algum momento em explícita intertextualidade. Embora não se saiba a fonte delas, são frases 

que claramente se dão como autônomas, destacáveis: 

 

Vê-se facilmente em que repousa essa destacabilidade: trata-se de 

enunciados que se dão como autônomos, de um ponto de vista textual (não 

há nenhuma necessidade de considerar o que precede e o que segue para 

compreendê-los) e de um ponto de vista enunciativo (são generalizações). 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 14) 

 

 Portanto, é importante frisar que essas epígrafes são frases que foram retiradas de sua 

enunciação original e recolocadas em uma outra cena. Seus sentidos são reconstruídos, 

assim, a partir dessa nova cena, ou seja, nessa nova enunciação na qual são colocadas: “Na 

realidade, as enunciações destacadas são falas já ditas; elas resultam de operações que lhes 



182 

 

dão um novo estatuto, fazendo-as retornar em uma outra cena.” (MAINGUENEAU, 2015, 

p. 138). 

 O livro Dança do Ventre: descobrindo sua deusa interior (livro1) possui somente 

uma epígrafe. É interessante observar que ela é assinada pela mesma autora do livro: 

 

 

  
 

(Dança do Ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 

1999, p. 1) 

 

Cabe aqui relembrar uma questão que foi debatida no capítulo teórico, em que se 

dizia que, para a análise do discurso, o sujeito não é dono do seu dizer. Maingueneau (2010) 

aponta que ao texto sempre se associa uma ideia de autor, que não é um indivíduo de carne 

e osso, mas uma instância que enuncia, a qual se atribui um ethos. O conceito de ethos estaria 

relacionado à personalidade do enunciador que é construída pela enunciação. A esse 

enunciador, atribui-se um caráter e uma corporalidade a partir de marcas textuais de diversas 

ordens: 

 

O caráter corresponde a uma gama de traços psicológicos. Já a 

corporalidade corresponde a uma compleição corporal, mas também a uma 

maneira de se vestir e de se movimentar no espaço social. [...] O caráter e 

a corporalidade do fiador provêm de um conjunto difuso de representações 

sociais valorizadas ou desvalorizadas, sobre as quais se apoia a enunciação 

que, por sua vez, pode confirma-las ou modifica-las. Esses estereótipos 

culturais circulam nos domínios mais diversos: literatura, fotos, cinema, 

publicidade etc. (MAINGUENEAU, 2011, p. 98-99) 

 

Assim, ao ler essa epígrafe, o coenunciador é levado a construir uma imagem do 

enunciador. Pode-se dizer que, a partir dessa enunciação prolixa sobre a vida, cria-se um 

ethos de um o enunciador místico, que acredita na influência da Lua e das marés, acredita 

em destino. Esse mesmo enunciador aparece diversas vezes no livro 1, quando convida a 
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bailarina/mulher a descobrir a deusa grega que há dentro de si, quando relaciona a Dança do 

Ventre às fases da lua ou aos quatro elementos. 

De acordo com o livro 1, as fases da lua estariam conectadas ao segundo chacra, o 

umbilical, já que os movimentos da Dança do Ventre são redondos, serpenteado e em forma 

de oito: 

 

 

      Os movimentos relativos ao chacra umbilical, traduzem as fases 

da Lua, pois todos os movimentos da dança do ventre são redondos, 

serpentíneos, e em forma de oito, levando à harmonia geral do corpo. 

Relacionando-se com a fertilidade e a energia lunar. Massageiam os 

órgãos internos e como consequência, aliviam e até curam as cólicas 

menstruais. Lua cheia – são movimentos redondos e oitos. Lua 

crescente – movimentos laterais de meia lua. Lua nova – são os 

movimentos dos oitos. Lua minguante – os camelos dinamizam a 

kundalini56, embora a subida seja lenta.  

 
(Dança do Ventre: descobrindo sua deusa interior, livro 1, 1999, p. 47) 

 

 

 Retomando a epígrafe, ela vem ressaltando que a descoberta de si, da deusa interior, 

é algo contínuo. Mesmo que, um dia, ela consiga entender o seu destino, isso ainda não seria 

suficiente para adquirir as respostas do mundo. Essa frase que inicia o livro seria um 

enunciado destacado, uma enunciação aforizante primária, já que não é retirada de dentro do 

texto principal. Observa-se que ela ganha significado a partir do gênero ao qual ela está 

ligada, o manual.  

 É curioso observar que, ao trazer essa frase para iniciar o texto principal, esse 

enunciador místico irá mostrar que a formação da identidade de uma bailarina de Dança do 

Ventre não é algo que se encerra na revelação da sua deusa interior. Pelo contrário, mesmo 

que a bailarina entenda as energias que estão dentro de si, o feminino adormecido, ainda 

haverá mais a compreender, a descobrir. 

 Assim, essa enunciação aforizante pode até, inicialmente, parecer independente do 

gênero que ela acompanha, ou seja, construir o seu significa dentro dela mesma. Porém, ao 

ser utilizado para iniciar esse texto, ela ganha sentido a partir da enunciação do texto 

principal. 

                                                 
56 A Kundaliní seria uma energia sagrada que estaria concentrada no osso sacro. Essa energia, quando ativada, 

passa pelos chacras que se encontram acima dela (umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário), 

proporcionando um estágio de consciência intensa, iluminação, poder. 
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 O livro Dança do ventre: ciência e arte possui nove epígrafes. Na tabela abaixo 

podem ser observadas todas essas frases e em que lugar do livro elas se localizam:  

 

Tabela 11 - As epígrafes contidas no livro “Dança do ventre: ciência e arte” e suas localizações 

Posição Página Epígrafe 

Início do livro 2 

A paz é uma flor que brota em cada coração 

humano. Só pode ser germinada em terreno 

adubado pelo amor e respeito à vida. 

Primeiro capítulo: 

Históricos e Origens da 

dança do ventre 

25 A arte expressa a condição da alma do artista. 

Segundo capítulo: Cultura 

Árabe 
61 

A dança é a manifestação do puro êxtase no 

movimento. 

Terceiro capítulo: 

Filosofia Oriental aplicada 

à dança do ventre 

89 
A técnica não deve, jamais, sufocar o processo 

criativo. 

Quarto capítulo: 

Anatomia e fisiologia 
115 

Quanto maior o trabalho muscular, menor a 

sobrecarga articular. 

Quinto capítulo: Postura 143 

O músculo parece guardar a memória daquilo que 

vivencia. Movimentos bruscos podem machucar e 

dificultar o aprendizado. Movimentos suaves 

tendem a se tornar tecnicamente perfeitos. 

Sexto capítulo: Benefícios 

ao campo humano, 

advindos da dança do 

ventre 

161 

O corpo é selvagem e preguiçoso. O mérito da 

bailarina está em conseguir domá-lo e discipliná-

lo. 

Sétimo capítulo: Didática 

para o ensino da dança do 

ventre 

181 

É preciso respeitar a individualidade da pessoa 

que aprende a dançar. Tanto fisicamente, 

aceitando os limites; quanto seu momento de vida 

e sua compreensão de mundo. 

Oitavo capítulo: 

Concepção, gravidez, parto 

e dança do ventre. 

197 
“Ser mulher é guardar segredos. Cada mulher é 

um mistério único a ser desvendado” 

 

  Assim como no livro anterior, todas essas epígrafes são enunciações aforizantes 

primárias, ou seja, são enunciados destacados que não são retirados do texto principal. Essas 

frases parecem ser provenientes de outros textos e aparecem ali para criar um sentido ao 

texto que se desenvolve. O livro 2 corresponde a um trabalho científico e é interessante 

perceber que alguns desses enunciados parecem ter um caráter técnico, como os do capítulo 

quarto e quinto. Outros são generalizações a respeito do que é arte/dança, como é possível 

observar no primeiro, segundo e terceiro capítulo. E, pode-se dizer, que as últimas epígrafes 

focam um perfil de bailarina.  

 A primeira epígrafe, “A paz é uma flor que brota em cada coração humano. Só pode 

ser germinada em terreno adubado pelo amor e respeito à vida.”, aponta para algo que é 

trabalhado durante o livro, que é a busca pela liberdade interior, o equilíbrio emocional da 



185 

 

bailarina/mulher. Ao atingir esse estágio de paz, a bailarina consegue viver melhor. Nota-se 

que é uma frase destacada, que não foi retirada do livro, mas que é utilizada por aquele 

gênero para construir sentidos e relação com o livro. 

A epígrafe do capítulo sexto afirma que a bailarina precisa domar o seu corpo, no 

sentido de conhecê-lo. Esse enunciado destacado irá dialogar com o propósito do capítulo, 

que é apresentar a correção postural, falar sobre músculos, alongamentos, fortalecimento. 

Ou seja, ele antecipa aquilo que se quer concluir no texto: a necessidade de a bailarina ter 

um bom conhecimento corporal. Logo, uma boa bailarina é alguém que demonstra esse 

domínio. 

O capítulo sétimo é destinado a falar sobre a aprendizagem em Dança do Ventre 

focando o papel da professora em sala de aula. Para isso, fala sobre a importância de saber 

se a aluna tem alguma limitação por causa de saúde; discorre sobre como o processo de 

aprendizado se dá dentro da perspectiva da automatização, bem como os critérios para uma 

boa correção; menciona o ensino de diversos acessórios característicos da Dança do Ventre, 

como o snuj57, o véu e a espada; menciona critérios para uma avaliação de desempenho; e 

termina abordando o tema da Dança do Ventre para crianças.  

Ao realizar esse olhar geral sobre o capítulo 7, percebe-se que a epígrafe introduz a 

questão do respeito à individualidade no intuito de mostrar que cada aluna será diferente da 

outra e caberá à professora respeitá-la fisicamente e emocionalmente. Assim, esse enunciado 

destacado auxilia na construção de sentido do texto principal. Mais ainda, é interessante 

observar que esse assunto do respeito às individualidades não é um tema tratado diretamente 

no capítulo, mas é mencionado indiretamente quando se fala da função da professora, como 

pode ser observado no exemplo abaixo: 

 

 

       A bailarina está sempre buscando a perfeição no movimento, 

portanto, a boa professora deve ensinar sua aluna a se corrigir por si 

mesma. Ela deve perceber não o seu erro ou acerto, já que esse 

conceito é muito relativo quando se discute dança, mas, sim, 

observar quais são suas dificuldades. É a professora quem deve 

estimular esse processo, fazendo com que a aluna sinta seu próprio 

corpo e aprenda a lidar com ele.  

 
( Dança do ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, p. 186) 

 

                                                 
57 O snuj é um instrumental musical. São címbalos de metal utilizados por músicos ou bailarinas e, geralmente, 

são utilizados um par deles em cada mão. 
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 Já o oitavo capítulo é destinado a abordar a Dança do Ventre durante a gravidez, o 

parto e a concepção. Nele se afirma a necessidade de conhecer o seu corpo, seu 

funcionamento, pois, assim, no momento do parto, a mulher ganha mais confiança e 

segurança: 

 

       Conhecer o próprio corpo torna-se absolutamente necessário. A 

mulher que se conhece, que tem noções básicas de como funciona o 

seu corpo e como é a estrutura dele, ganha uma série de benefícios no 

momento do parto. Fica mais tranquila, consciente, participativa, 

atenta ao bebê que está chegando e, de certa forma, curtindo mais este 

momento. Com segurança e confiança conquistadas durante a 

gestação ou até mesmo antes dela.   

 
(Dança do ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, p. 199) 

 

 

 Observa-se que a epígrafe que inicia esse capítulo define uma figura de mulher: um 

ser enigmático, que guarda segredos e mistérios, que é único. Nesse enunciado, constrói-se 

uma imagem da mulher não como alguém que é igual a todos. Ou seja, assim como no sétimo 

capítulo, parte-se da noção de que cada mulher possui suas particularidades, sua identidade. 

Nesse sentido, parece haver uma construção de uma identidade não essencialista 

(WOODWARD, 2012), ou seja, a concepção de uma identidade que não é única, mas sim, 

mutável e construída a partir da diferença: 

 

Essa concepção aceita que as identidades não são nunca unificadas; que 

elas são, na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; 

que elas não são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao 

longo de discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser 

antagônicos. (HALL, 2012, p. 108) 

 

 Nesse sentido, parece que a concepção de identidade construída nessas epígrafes do 

capítulo sete e oito atentam para o fato de que cada mulher constrói a sua imagem, a partir 

das suas limitações físicas e emocionais, a partir das suas visões de mundo. Ser um mistério 

é, portanto, ser diferente. Assim, cada mulher é diferente uma da outra. 

 Pode-se dizer que essa enunciação aforizante, presente nesses enunciados 

destacados, dialoga com a enunciação proposta pelo texto principal, de que a mulher precisa 

conhecer a si mesma. Ao se conhecer, percebe-se única, conseguirá encontrar o seu 

equilíbrio e a sua liberdade. A dança, portanto, seria uma ferramenta para a bailarina/mulher 

perceber-se assim: 
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       A dança do ventre é a arte das mulheres livres. Uma liberdade 

que se expressa afastando toda a repressão posta culturalmente, 

permitindo que vivam um conhecimento que vai dentro de sua alma. 

Sente-se livre em suas emoções, em sua criatividade e, em certo 

sentido, vivência certa “liberdade mental”.  

 
(Dança do ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, p. 209) 

 

 

 Como dito no capítulo anterior, o livro 2, fala em liberdade emocional e isso é 

separado das questões sociais, ou seja, das conquistas adquiridas pelas mulheres na 

sociedade. A liberdade é entendida, assim, como algo quase que individual, que a mulher 

tem que alcançar dentro do seu “espírito”. Mesmo utilizando um conceito de identidade 

mutável, ao mesmo tempo, não se quer trazer à tona como a sociedade influencia na 

percepção da identidade, o que parece uma contradição: 

 

 

     O que deve ser considerado agora é liberdade pessoal, individual 

e intrasferível, que nada tem a ver com as conquistas sociais das 

últimas décadas. A arte do dominar o corpo traz profundos reflexos 

ao espírito. Torna-se um condicionamento que propicia o 

autoconhecimento, conduzindo à autoconfiança. Produz um estado de 

relaxamento interior, ajudando a mulher viver com mais 

tranquilidade, qualquer que seja seu modo de vida. 

 
(Dança do ventre: ciência e arte, livro 2, 2009, p. 20-21) 

 

 

 Dessa maneira, ao mesmo tempo que esses enunciados destacados, junto à 

enunciação do texto principal, constroem uma imagem de bailarina que é única, essa 

liberdade não está relacionada a algo social. Dessa maneira, não há a mesma percepção da 

identidade como constituída pela diferença, já que não se leva em consideração o outro nessa 

construção identitária. Ter o outro em perspectiva é apontar, por exemplo, que a identidade 

as identidades são múltiplas, que ela se constrói a partir de relações de poder: 

 

A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que 

sua definição – discursiva e linguística – está sujeita a vetores de força, a 

relações de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. 

(SILVA, 2012, p. 81) 
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 Então, quando se diz que há a “necessidade de se respeitar os limites” que vão além 

de uma questão física, ou que cada mulher é “um ser único a ser desvendado”, não há como 

se pensar em individualidade e não pensar em como a sociedade interfere nas questões 

identitárias. Mesmo que se queira focar, no livro 2, na liberdade pessoal, ela sempre estará 

atrelada a questões sociais. 

 Atentando-se, agora, para o livro Cartas de uma bailarina de dança do ventre, é 

possível notar que possui sete epígrafes. Na tabela a seguir é possível observá-las: 

 

Tabela 12- As epígrafes contidas no livro “Cartas de uma bailarina de dança do ventre” e suas localizações 

Posição Página Epígrafe 
 

Início do livro 

 

1 

“Dançar é uma experiência, um  experimento para colocar seu 

corpo, sua alma em harmonia. 

Dançar é uma das coisas mais cheias de ritmo. 

Se você estiver realmente dançando, não haverá nenhuma outra 

atividade que crie tamanha unidade. 

Se você estiver sentado, o corpo não estará sendo usado, você 

estará usando apenas sua mente. Se você estiver correndo muito 

rápido, fugindo, então você usará seu corpo e não sua mente. 

Mas, ao dançar você não estará nem sentado nem fugindo. 

É um movimento gracioso, alegre. 

O corpo se move, a energia fui, a mente se move, a mente está 

fluindo. 

E quando o corpo e mente estão fluindo, ambos se fundem. 

Corpo e alma se tornam um só, surge uma alquimia.” 

(Osho) 

Primeiro capítulo: 

Primeiros passos 

22 O palco é o único lugar onde ninguém pode te fazer mal. Divirta-

se e boa dança. 

Segundo capítulo: 

Conduta 

42 Seja você enquanto dança, torna-se uma boa pessoa enquanto 

vive. 

Terceiro capítulo: 

Feminina 

78 O que comemos alimenta o corpo, e o que vivemos alimenta a 

alma! 

Quarto capítulo: 

Variedades em 

dança 

102 Quanto mais acesso às diferentes categorias de arte, mais fontes 

de inspiração e criação você terá. 

Quinto capítulo: 

Embasamento 

teórico 

124 Lembre-se de que o aprender envolve também emoção, a 

disposição, a vontade e a determinação. 

Final do livro  

189 

“[...]Que ela não perca nunca, não importa em que mundo  

Não importa em que circunstâncias, a sua infinita volubilidade  

De pássaro; e que acariciada no fundo de si mesma  

Transforme-se em fera sem perder sua graça de ave; e que exale 

sempre  

O impossível perfume; e destile sempre  

O embriagante mel; e cante sempre o inaudível canto  

Da sua combustão; e não deixe de ser nunca a eterna dançarina  

Do efêmero; e em sua incalculável imperfeição  

Constitua a coisa mais bela e mais perfeita de toda a criação 

inumerável.” (Vinicius de Moraes) 
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 É possível notar que o livro 3 possui dois tipos de enunciados destacados: a primeira 

e última epígrafe correspondem a “frases sem texto” na modalidade primária, ou seja, são 

citações célebres que são retomadas a uma nova cena de enunciação. Já as epígrafes que 

iniciam os capítulos são do estilo secundário, já que elas são extraídas do texto principal. 

Maingueneau (2014) chama essa destacabilidade de sobreasseveração, o que seria diferente 

de uma citação: 

 

Não se pode falar, neste caso, de citação: trata-se somente de uma 

enfatização em relação ao entorno textual, de uma operação que 

chamaremos de sobreasseveração. Como regra geral, uma sequência 

“sobreasseverada” é relativamente breve, portanto, memorizável, e 

constitui uma tomada de posição do enunciador sobre uma questão 

polêmica. (MAINGUENEAU, 2014, p. 15) 

 

 O autor ainda cita algumas maneiras que levam esses enunciados a serem destacados: 

a posição no início ou final de uma unidade textual; por ter um valor generalizante ou 

genérico; por apresentar uma estruturação pregnante do seu significante (simetria, silepse) 

ou do seu significado (metáfora, quiasmo); ou por causa do seu metadiscurso, que seria 

retomadas categorizantes (“esta verdade essencial”) ou por meio de conectores de 

reformulação “em outros termos”, “enfim”). Para entender o motivo da destacabilidade, é 

preciso retomar essas frases antes de elas serem destacadas.  

 As epígrafes do capítulo 1 e 3 são oriundas de uma posição favorável a esse 

destacamento, já que correspondem ao encerramento de um parágrafo, como pode ser 

observado abaixo: 

 

 

        Não deixe o nervosismo entregar. Sorria, respire fundo por três vezes 

seguidas antes de entrar em cena, faça uma prece e lembre-se: o palco é o 

único lugar onde ninguém pode te fazer mal. Divirta-se e boa dança! 

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 34) 

 

 

 

        Leia e assista coisas boas, converse com pessoas “para cima”, alto astral, 

ame-se e seja feliz! Lembre-se de que o que comemos alimenta o corpo, e o 

que vivemos alimenta a alma.  

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 92) 
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Já as epígrafes dos capítulos 2 e 5 são enunciados destacados, pois possuem um valor 

generalizante e concretizam a ideia anteriormente dita, como é possível notar ao analisar, 

respectivamente, os trechos em que foram retirados: 

 

     Uma pessoa boa transmite boas coisas. Uma pessoa reprimida ou triste 

transmite insegurança ou tédio. Uma pessoa ansiosa e nervosa transmite uma 

sensação de desconforto. Uma pessoa maldosa ou fofoqueira transmite 

antipatia. SEJA você enquanto dança, TORNE-SE uma boa pessoa enquanto 

vive. O público é a voz de Deus em nossa dança.  

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 54-55) 

  

 

          

       Importante: nada de comparações. O fato de uma aluna aprender a 

coreografia mais rapidamente, não significa que ela é mais inteligente, 

apenas que o processo de aprendizagem dela é diferente do seu. Cada um 

tem o seu tempo. Lembre-se de que o aprender envolve também a emoção, 

a disposição, a vontade e a determinação. E, se para você for tudo 

extremamente difícil e raramente ver resultados, a dica é: experimente fazer 

aulas com outra professora.  

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 136) 

 

 

A epígrafe do capítulo 4 é destacável por causa do seu metadiscurso, pois é uma 

reformulação do que antes estava sendo enunciado: 

 

 

          Nesse sentido, esse texto propõe que todas as artes sejam estudadas, 

ao menos a título de pesquisa básica, navegando na internet, indo a 

exposições, lendo sobre o assunto; pois, toda arte pode inspirar uma peça 

de dança. Por exemplo, as pinturas de Dante Gabriel Rossetti (um de meus 

pintores favoritos) podem inspirar várias composições coreográficas que 

remetem ao uso dos véus, leveza, giros e deslocamentos. A ideia principal 

é: quanto mais acesso às diferentes categorias de arte, mais fontes de 

inspiração e criação você terá.  

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 112) 

 

 

 Partindo, então, para a análise desses enunciados destacados, temos a primeira 

epígrafe, uma citação da Osho e que aparece para tematizar a dança, trazer a ideia de que a 
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dança é a junção do corpo e mente. Essa é um assunto que, vez ou outro, é retomado durante 

o livro, como pode ser visto no trecho abaixo: 

 

 

      A dança trabalha todos os mecanismos do corpo, de maneira 

completa. No físico, com toda a musculatura, articulações e 

possibilidades do movimento e eixo. [...] Há pesquisas cada vez mais 

sérias sobre os benefícios mentais, como memorização, criatividade, 

autoestima e segurança emocional. 

 
(Cartas de uma bailarina de dança do ventre, livro 3, 2011, p. 129) 

 

 

 O capítulo 1 traz um enunciado destacado que vai enaltecer o palco. Sendo um 

capítulo que introduz a bailarina ao universo da dança, ele comenta sobre como seria estar 

em cena. Dessa maneira, dá conselhos à bailarina, por exemplo, dizendo que o palco é um 

lugar de diversão, onde ninguém pode prejudicar ninguém. 

Os capítulos 2 a 5 trazem epígrafes que constroem uma imagem de como ser uma 

bailarina ideal: boa, saudável, estudiosa, dedicada. Ser boa seria não ser fofoqueira, não ser 

uma pessoa maldosa, ansiosa, triste ou reprimida. Ser saudável seria cuidar da alimentação, 

da pele, dos cabelos. A bailarina estudiosa é aquela que sabe diferentes estilos de dança, ou 

seja, não encerra seu estudo somente na Dança do Ventre; que sabe usar os acessórios da 

dança; que está sempre disposta a aprender. 

 Observa-se que, assim, que o livro 3 constrói uma identidade da bailarina de Dança 

do Ventre, que é aquela que não fala mal de ninguém, que está sempre sorrindo, feliz, 

equilibrada; pelo e cabelos impecáveis; aluna exemplar. Interessante perceber que é um 

discurso muito próximo dos outros materiais vistos, como nos artigos e no livro 1 e livro 2. 

Todos, de alguma maneira, por mais que utilizem caminhos diferentes, sempre terminam 

concluindo que a bailarina/mulher deve ser meiga, equilibrada, não ser competitiva, não ser 

fofoqueira. 

 A última epígrafe, retirada do texto “Receita de mulher” de Vinicius de Moraes 

dialoga exatamente com a imagem que se constrói ao longo do livro 3: a ideia de que a 

mulher tem de ser graciosa; forte; porém, feminina, bela e perfeita.  

 Assim sendo, é possível observar que muitas das epígrafes presentes nos livros 1, 2 

e 3 apontam para uma construção imagética de mulher/bailarina que dialoga com a ideia do 

que é ser mulher na sociedade. A figura da mulher está relacionada a uma ideia de leveza, 

de graciosidade, de quietude. Assim, quando em textos sobre dança se constrói um perfil de 
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bailarina próxima a esse, na verdade o que está ocorrendo é uma extensão daquilo que a 

sociedade determina sobre o “ser mulher”. 

 Dessa maneira, o próximo capítulo terá como finalidade discutir como as citações, 

presentes nos artigos da Revista Shimmie, constroem a(s) identidade(s) da bailarina de Dança 

do Ventre. Sobretudo, pergunta-se se, ao utilizar vozes outras, retoma-se essa figura de 

mulher que parece estar sendo construída ao longo dos textos. 
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Figura 17: La grande Odalisque, Dominique Ingress, 1814 

Fonte: Museu do Louvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 -  

AS CITAÇÕES PRESENTES NAS 

REVISTAS:  

UMA QUESTÃO DE 

INTERTEXTUALIDADE 
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 Os capítulos anteriores tiveram o propósito de analisar os elementos icônicos (cores 

e imagem) e os paratextos (títulos e epígrafes) dos textos aqui selecionados. Este capítulo 

terá como finalidade analisar as citações presentes nos seis artigos da Revista Shimmie. 

Elegeu-se ter um olhar especial para esse tipo de intertextualidade, pois notou-se que as 

vozes ali resgatadas não seriam, a princípio, do campo discursivo da Dança do Ventre. 

Enunciados de autores como Madre Teresa, Tales de Mileto, Martha Medeiros são 

retomados, mesmo nenhum deles fazendo parte do “mundo da dança”. Assim, para realizar 

essa análise, como mencionado no capítulo 5, escolheu-se utilizar o plano da 

intertextualidade (MAINGUENEAU, 2008).  

Para discorrer sobre o conceito de intertextualidade é necessário apresentar com mais 

detalhes uma das principais características do discurso: o primado de interdiscurso. Segundo 

Maingueneau (1997; 2008), o discurso se forma pelo interdiscurso, que, como visto 

anteriormente, é a relação que há entre um determinado discurso com seu(s) outros(s). 

 Referir-se a discurso como interdiscurso significa afirmar que a linguagem é 

constitutivamente heterogênea, sendo esta heterogeneidade marcada ou não na linearidade 

do discurso. Sendo assim, a relação do discurso com o seu outro é inextricável. Isso foi 

possível observar nos capítulos anteriores, quando, por exemplo, percebeu-se que os 

enunciados que se referiam a formação da imagem da bailarina estavam dialogando com 

enunciados machistas que caracterizam à mulher como fofoqueira; competitiva (entre 

mulheres); excessivamente críticas com elas mesmas, ou com as outras mulheres; 

desequilibrada. 

 Para entender o interdiscurso, Maingueneau (1997; 2008) menciona a necessidade de 

compreender a tríade a que ele pertence: universo discursivo, campo discursivo e espaço 

discursivo. 

O universo discursivo seria o conjunto de formações discursivas, de todos os tipos, 

que interagem em uma determinada circunstância. Relembrando a concepção de formação 

discursiva, esta teria sido criado por Foucault (2013) e inserida no quadro teórico da análise 

do discurso. Entende-se esse conceito como um conjunto de enunciados que se reúnem por 

apresentarem o mesmo sistema de restrição. Isso significa apontar para o fato de que há algo 

que determina aquilo que se pode ou não dizer dentro de uma determinada formação 

discursiva. Assim, quando se fala em universo discurso, pensa-se em um conjunto com 
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diversas formações discursivas que, de alguma maneira, estão em interação. Maingueneau 

(1997; 2008) afirma que esse é um conjunto finito, embora não seja possível apreendê-lo em 

sua totalidade, por isso o mesmo é pouco efetivo para os analistas do discurso, que se referem 

a ele somente para recortar os campos discursivos que são sujeitos à análise. 

 O campo discursivo corresponde a um conjunto de formações discursivas que se 

encontram em concorrência. Sobre o termo utilizado, Maingueneau (2008) aponta: 

 

“Concorrência” deve ser entendida de maneira mais ampla; ela inclui tanto 

o confronto aberto quanto a aliança, a neutralidade aparente etc... entre 

discursos que possuem a mesma função social e divergem sobre o modo 

pelo qual ela deve ser preenchida. (MAINGUENEAU, 2008, p. 34) 

 

 O teórico ainda atenta para o fato de que essa divisão em campos não significa que 

se define uma zona pontual, mas é “uma abstração necessária, que deve permitir abrir 

múltiplas redes de trocas” (MAINGUENEAU, 2008, p. 34). Ou seja, a partir desse campo, 

o analista consegue fazer um recorte sobre aquilo que pretende observar.  

Pensando nesta pesquisa como um todo, pode-se dizer que se tem o universo 

discursivo referente à dança, com as várias formações discursivas, de tipos diversos que 

estão em algum tipo de interação. A partir desse universo, é aqui recortado um campo 

discursivo: a Dança do Ventre. Dentro desse campo existem formações discursivas que estão 

em concorrência, que possuem a mesma função social, mas que podem também estar em 

divergência. 

Maingueneau (2008) relata que é no interior dos campos discursivos que o discurso 

irá se constituir, porém isso não quer dizer que os discursos de um mesmo campo se formam 

da mesma maneira e nem que seja possível determinar facilmente como se dá essas relações 

entre as formações discursivas de um mesmo campo: 

 

[...]e isso em razão de sua evidente heterogeneidade: uma hierarquia 

instável opõe discursos dominantes e dominados e todos eles não se situam 

necessariamente no mesmo plano. Não é possível, pois, determinar a priori 

as modalidades das relações entre as diversas formações discursivas de um 

campo. (MAINGUENEAU, 2008, p. 34-35) 

 

Por conta dessa impossibilidade de determinar as modalidades das relações existentes 

em um campo, é necessário isolar um espaço discursivo. Estes seriam subconjuntos de 

formações discursivas recortados pelo analista do discurso de acordo com o seu propósito. 

Esse recorte sempre partirá de hipóteses fundadas em um saber histórico, bem como do 
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conhecimento de textos, que levam o pesquisador a querer observar a relação existente nesse 

espaço discursivo, que, durante a pesquisa, será confirmada, ou não. 

Sendo assim, e também pensando nesta pesquisa como um todo, pode-se dizer que o 

espaço discursivo selecionado é aquele que representa um subconjunto de formações 

discursivas que correspondem à construção da identidade de quem dança a Dança do Ventre. 

Tendo, então, explicado a tríade que compõe o interdiscurso, o que se fará, agora, é 

desenvolver o conceito de intertextualidade trabalhado por Maingueneau (2008). O teórico 

distingue intertexto de intertextualidade: o primeiro corresponderia aos fragmentos que o 

discurso efetivamente cita; o segundo seriam as relações intertextuais que a competência 

discursiva define como efetivas (MAINGUENEAU, 2008). 

Cada campo discursivo terá uma maneira própria de citar. Dessa maneira, existe um 

sistema de restrições que faz com que algo seja citável, de uma determinada forma, dentro 

daquele campo discursivo. Ao mesmo tempo, também existe um sistema que determina 

aquilo que é possível ser ou não retomado dentro desse mesmo campo. Essa chamada 

memória discursiva, ou seja, aquilo que é possível citar/retomar ou não dentro de um campo, 

é chamado por Maingueneau (2008) de intertextualidade interna.  

Pensando, então, a respeito do campo discursivo Dança do Ventre, existe algo que 

designa o que é passível de ser citado e retomado nele. É possível falar sobre o sagrado, 

talvez por sua origem ritualística, retomando palavras como “deusa”, mas, ao mesmo tempo, 

não se pode dizer que as aulas, atualmente, são rituais a uma deusa, já que o momento 

histórico e cultural não é mais o mesmo. 

Além dessa relação existente em um campo discursivo, há ainda uma que ocorre entre 

outros campos, sendo esses citáveis ou não. Esse tipo de correlação é chamado de 

intertextualidade externa. São ligações passíveis de ocorrer por determinadas aproximações 

de sentido, mesmo que esses campos sejam distintos. 

Esse tipo de intertextualidade ocorre em vários momentos nos artigos da coluna 

Sagrado Feminino. É possível notar nos seis artigos o uso de outras vozes que não são do 

campo discursivo da Dança do Ventre. Sendo assim, questiona-se o motivo dessa 

intertextualidade externa acontecer, bem como entender se essas citações estão ajudando a 

criar uma imagem de bailarina/mulher de Dança do Ventre. 

No artigo 1, “Quando a bailarina se afasta da função primeira da arte”, nota-se que o 

discurso se constrói de forma a afirmar que a dança serve para promover cura e 

autoconhecimento, porém, esse processo é interrompido quando o ego faz com que as 

pessoas, no caso, as bailarinas, mulheres, entram em disputa, gerando conflitos diversos. A 
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concepção de dança apontada vai para além da técnica, já que também está em jogo a “alma, 

o coração e a entrega” (artigo 1). Para atingir esse estágio pretendido na dança, é necessário 

deixar de lado as disputas de ego para, então, entregar-se, “alinhar-se ao feminino”, pois, 

assim, “fica mais fácil de dançar” (artigo 1). 

Nesse artigo, há duas citações, uma de um livro, O Guerreiro Pacífico58 e outra que 

é uma frase de Madre Teresa de Calcutá59: 

 

 

 

 
 

(Artigo 1, 2012, p. 16) 

 

 

 
 

(Artigo 1, 2012, p. 16) 

 

 

A partir da leitura dos fragmentos, é possível notar que são citações de enunciadores 

que, a princípio, não fazem parte do campo discursivo da Dança do Ventre. O primeiro se 

trata de uma referência a um livro de autoajuda; o segundo, é uma frase proferida por uma 

santa, conhecida no mundo todo por sua bondade.  

A partir da teoria de Maingueneau (2008), pode-se dizer que o que ocorre nesses 

fragmentos é uma intertextualidade externa. Mesmo que, inicialmente, o campo da Dança 

                                                 
58 Este é um livro de autoajuda escrito por Dan Millman e, na verdade, chama-se O caminho do guerreiro 

pacífico. 
59 Madre Teresa de Calcutá, macedônia que atuou na Índia, foi canonizada pela igreja católica em 2016. Ficou 

conhecida por se dedicar a cuidar dos mais pobres entre os mais pobres. Em 1952 conseguiu um espaço onde 

cuidava de enfermos que sofriam preconceitos até mesmo nos hospitais, como tuberculose e tétano. Em 1979 

ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. 
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do Ventre não tenha nenhuma correlação, por exemplo, com o campo Religioso (ao qual 

entende-se que os enunciados de Madre Teresa pertençam), acontece entre eles um diálogo. 

Ao recomendar o livro da literatura de autoajuda e citar Madre Teresa, é como se uma voz 

de autoridade fosse solicitada para comprovar aquilo que se quer dizer. Para expressar que a 

Dança do Ventre está para além da técnica e que é necessário abrir mão do ego, faz-se uma 

intertextualidade com o campo da literatura de autoajuda e com o campo Religioso e/ou da 

Caridade, já que parece haver um elo entre eles, que é a promoção de um equilíbrio e bem-

estar.  

Relembrando o conceito de formação discursiva, que corresponde às coerções de um 

discurso que ditam não só aquilo que se pode dizer, mas também quem pode dizer 

(MAINGUENEAU, 1997), é possível apontar que tal relação ocorre porque, entre as 

formações discursivas referentes à Dança do Ventre, existe uma que diz que esta é passível 

de dialogar com a ideia de (re)descoberta, mudança, autoestima. Isso porque: 

 

 

 

(Artigo 1, 2012, p. 16) 

 

 

 

(Artigo 1, 2012, p. 16) 
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 Dessa forma, é possível notar que esse discurso da bailarina/mulher como bondosa, 

que “abençoa a beleza”, que tem alma, que consegue a cura e o autoconhecimento por meio 

da dança, se aproxima ao discurso de caridade promovido por Madre Teresa de Calcutá. Da 

mesma maneira que, quando o enunciador do artigo 1 fala para não deixar o ego dominar, 

ele se aproxima da visão de “O Guerreiro Pacífico”, que fala sobre jogar o lixo (emocional) 

fora. Assim, a intertextualidade externa entre campos discursivos diversos ocorre aqui, pois 

os sistemas de restrições de ambos possuem um ponto que converge. 

 É interessante notar que essas citações que são trazidas de outros campos desenham 

duas imagens da bailarina/mulher de Dança do Ventre: a ideal e a que se quer negar. Madre 

Teresa e “O guerreiro Pacífico” são citados como forma de demostrar qual seria o melhor 

perfil para a bailarina/mulher: a bondosa, amorosa, equilibrada. Sendo assim, são vozes de 

autoridades que são acessadas como maneira de afirmar aquilo que o enunciador quer 

afirmar sobre o que é ser uma bailarina de Dança do Ventre. 

 No artigo 2, “O resgate do feminino essencial”, pode-se observar que também há 

citações que parecem pertencer a outro campo discursivo que não a Dança do Ventre, como 

é possível ler nos fragmentos a seguir: 

 

 

 

(Artigo 2, 2012, p. 34) 
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(Artigo 2, 2012, p. 34) 

 

O primeiro fragmento cita um enunciado de Tales de Mileto60, e o último, o livro de 

autoajuda “Mulher, a essência que o mundo precisa”61. Mais uma vez se recorre a vozes de 

outros campos discursivos, o filosófico e o da literatura de autoajuda, de maneira a reafirmar 

aquilo que se defende. Nesse artigo, parece haver um incentivo à bailarina/mulher se 

reequilibrar, para isso, o texto constrói vários sentidos referente à mulher, à dança e à 

professora dessa dança. 

Segundo o artigo 2, a mulher é aquela que, atualmente, possui multitarefas, e que, 

por isso, muitas vezes acaba por se sentir culpada. Dessa maneira, ressalta-se a importância 

de se equilibrar, visto que o equilíbrio da mulher promove o equilíbrio do lar e da sociedade 

como um todo, afastando sentimentos como ciúme, crítica e disputa. A mulher precisa se 

resgatar, pois “quando entramos em contato com nossas almas, ficamos ligadas à nossa 

essência feminina e a ligação com nossa deusa interior.” (artigo 2). 

                                                 
60 Tales de Mileto foi um filósofo grego, sendo apontado como um dos sete sábios da Grécia Antiga. 
61 “Mulher, a essência que o mundo precisa” é um livro de Bruno J. Gimenes, publicado em 2017. 
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Já a dança é vista como o meio pelo qual a mulher se torna mais feminina, 

aproximando-se de “sua verdade, sua sensualidade e sexualidade” (artigo 2), o que fará com 

que a mulher se torne “melhor para o seu companheiro e a sua família” (artigo 2). Além 

disso, a Dança do Ventre também irá promover bem-estar, bom humor, uma maior 

preocupação com a beleza, autoconhecimento e cura interior. Dessa forma, o artigo 

menciona que cabe à professora ter a responsabilidade de ensinar às suas alunas essa arte, 

disponibilizando materiais que levem esse entendimento a elas. 

Assim, os enunciados parecem girar em torno da figura da mulher, do que esta perde, 

ou faz a sociedade perder, por estar em desequilíbrio. Nota-se que, ao citar trechos filosóficos 

e da literatura de autoajuda, lança-se mão de enunciados que não pertencem ao campo 

discursivo da Dança do Ventre para comprovar aquilo que se quer afirmar. Logo, pode-se 

dizer que essa relação entre campos diferentes ocorre porque há algo que os conecta. É 

possível apontar que, no caso do artigo 2, a intertextualidade entre esses campos distintos 

ocorre porque eles dialogam com a imagem de bailarina/mulher que está sendo desenhada 

nesse artigo (e a que se quer negar): a mulher que fala mal e que compete com as outras 

mulheres.  

Permanecendo nesse mesmo caminho, o artigo 3, “Para uma aula mais feliz”, parece 

que foi realizado de maneira a dar conselhos a professoras e alunas para atingir aquilo que o 

título propõe: ter uma aula mais feliz. Portanto, diz-se que a professora possui um papel de 

responsabilidade, de equilibrar o ambiente das aulas. Desse modo, é preciso que ela se alinhe 

com o seu emocional, saiba lidar com seu ego, encoraje e elogie as alunas. Essas, por sua 

vez, precisam deixar de se compararem com as outras colegas, devem ter paciência para 

aprender, não querer mostrar que sabem mais que as outras, já que isso termina por 

demonstrar um “complexo de inferioridade disfarçado”. 

Para, então, reafirmar aquilo que diz, há uma citação, como se pode visualizar no 

trecho abaixo: 
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(Artigo 3, 2013, p. 26) 

 

A frase de Mandela62, que, inicialmente, não pertence ao campo discursivo da Dança 

do Ventre, é utilizada de forma a incentivar a aluna a adquirir paciência em aprender, 

pensando em si, se equilibrando. Nota-se que, novamente o enunciador traz uma referência 

de um outro campo para servir de modelo para a imagem que se quer apontar como a ideal 

para a bailarina/mulher. A dança serviria como uma forma de promover cura interior, e para 

tanto, o enunciado de Nelson Mandela é utilizado como forma ensinar a aluna que tudo tem 

o seu tempo, o que o enunciador já havia mencionado, como pode ser observado no trecho 

abaixo: 

 

 

 

(Artigo 3, 2013, p. 26) 

                                                 
62 Nelson Mandela foi presidente da África do Sul entre 1994 a 1999. Ele liderou o movimento contra o 

Apartheid (legislação que segregava os negros no país), foi condenado à prisão perpétua em 1964, porém foi 

liberto após grande pressão internacional em 1990. Em 1993 ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. 
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 No artigo 4, intitulado “A elegância”, sem deixar de lado totalmente essa formação 

discursiva que caracteriza a dança como uma forma de autoconhecimento, tem-se o trabalho 

com a temática da elegância que a bailarina tem que ter a partir de dois vieses. O primeiro 

corresponde a dizer que a falta de elegância da bailarina fez com que disseminasse uma “má 

interpretação” referente à dança. Apesar de não explicitar no texto, ao mencionar esse fato, 

é possível observar que há interdiscursividade com enunciados que caracterizavam 

(caracterizam) a dança como uma arte ligada somente à sedução, a sexualidade ou 

sensualidade exacerbada, crença essa que é constantemente combatido pelo público da dança 

(e que já foi discutida em outros capítulos desta tese). Abaixo, vê-se que o enunciador se 

preocupa em dizer que é necessário que a bailarina se comprometa em manter a “postura 

adequada”: 

 

 

 

(Artigo 4, 2013, p. 20) 

 

 De um outro lado, há no artigo a ideia de que a elegância da bailarina está tanto na 

postura alongada no momento de dançar, como também está no modo de ser da bailarina. 

Segundo o artigo 4, ser elegante é ser educada, ser grata, não falar mal das outras, não 

reclamar, é saber conviver com as diferenças: 

 

 

 

(Artigo 4, 2013, p. 20) 
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 Para demonstrar a importância de ser elegante, o enunciador traz outras vozes, de 

outros campos discursivos, como é possível observar nos fragmentos abaixo: 

 

 

 

(Artigo 4, 2013, p. 20) 

 

 

 

(Artigo 4, 2013, p. 20)63 

 

 

 

(Artigo 4, 2013, p. 20)64 

 

Mais uma vez, utiliza-se de uma menção a um campo discursivo diverso para 

fundamentar aquilo que se quer propor como sendo imagem ideal a ser alcançada pela 

bailarina/mulher. Como já mencionado, isso só se faz possível pois existe, como menciona 

Maingueneau (2008), uma relação entre os campos discursivos, sendo esses citáveis ou não. 

                                                 
63 Ronda Byrne é uma escritora australiana, autora do best-seller “O segredo”. 
64 Martha Medeiros é uma escritora brasileira, conhecida por suas crônicas. Uma de suas obras famosas, que 

virou filme e peça teatral, é “Divã” (2002). 
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Há algo no sistema de restrições dos discursos referente à Dança do Ventre que se aproxima 

ao sistema de restrições da literatura de autoajuda; uma formação discursiva que permite 

citar a cura interior, por exemplo.  

No artigo 5, “A fama e o equilíbrio”, o foco principal está na construção da fama na 

Dança do Ventre. Afirma-se que esta seria uma “microfama”, já que pessoas que não fazem 

parte desse meio dificilmente conhecem quem são os nomes famosos na dança. A partir 

disso, retoma-se a ideia de que a dança promove equilíbrio psicológico e físico. Para alcançar 

essa estabilidade emocional e corporal, além da técnica, é preciso passar a “energia da 

mulher” (artigo 5), não deixar o ego “tomar conta da situação” (artigo5). 

É interessante que, nesse artigo, aparece uma diferença entre essa formação 

discursiva que diz que a Dança do Ventre é capaz de proporcionar autoconhecimento e uma 

outra formação discursiva que está relacionada a profissionalização da bailarina de Dança 

do Ventre:  

 

 

 

(Artigo 5, 2013, p. 24) 

 

Pela primeira vez, nos quatro artigos anteriores, aparece uma outra formação 

discursiva referente ao “objetivo” da Dança do Ventre. E fica claro que ser profissional 

demanda um posicionamento diferente, já que envolve uma dedicação maior, como 

“viagens, workshops, conversas filosóficas, restaurantes, pessoas diferentes” (artigo 5). Ou 

seja, nesse momento se constrói a imagem da bailarina/mulher como trabalhadora, e não 

como alguém que precisa de equilíbrio, que precisa resgatar seu feminino. 

Mesmo essa diferença sendo apontada, ainda continua o sentido da dança como algo 

que está para além do técnico: 
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(Artigo 5, 2013, p. 24) 

 

 Como nos artigos anteriores, para afirmar esse posicionamento e aconselhar a 

bailarina/mulher que quer alcançar a fama na Dança do Ventre, usa-se referências da 

literatura de autoajuda, realizando assim uma intertextualidade externa, como é possível 

observar nos fragmentos abaixo: 

 

 

 

(Artigo 5, 2013, p. 24) 

 

 

65 

(Artigo 5, 2013, p. 24) 

 

O artigo 6, intitulado “Ira”, apresenta o maior número de citações, com um total de 

sete. Lança-se mão de enunciados da literatura da autoajuda, da medicina, da filosofia, da 

psicanálise, como é possível observar abaixo: 

                                                 
65 Napoleon Hill foi um escritor estadunidense especializado na área de desenvolvimento pessoal. 
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66 

(Artigo 6, 2013, p. 34) 

 

 

 

(Artigo 6, 2013, p. 34)67 

 

 

 

(Artigo 6, 2013, p. 35) 

 

 

68 

(Artigo 6, 2013, p. 35) 

 

Observa-se que essas citações parecem ser utilizadas como maneira de 

explicar/comprovar o que o sentimento da ira causa no corpo e na mente da bailarina/mulher. 

                                                 
66 Jane G. Goldberg é psicanalista e especialista em oncologia psicológica e saúde mental/corporal. 
67 A lenda citada se refere ao livro “Mulheres que correm com lobos” (1992) de Clarissa Pinkola Estés. 
68 Deepak Chopra é um médico indiano radicado nos Estados Unidos especialista em saúde mente/corpo. 

Reihold Niebuhr é um teólogo norte-amoricano. 
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A ira é vista como a perda de controle das emoções; sendo assim, parece que os enunciados 

estão construindo uma forma de conscientização, em que a bailarina/mulher é responsável 

por suas atitudes e que a dança é uma atividade que envolve “corpo e mente”; logo, é 

necessário equilibrar os dois.  

Novamente, busca-se referências, mesmo que de outros campos discursivos, para 

defender a ideia de que a Dança do Ventre proporciona um equilíbrio psicológico para a 

bailarina/mulher:  

 

 

 

(Artigo 6, 2013, p. 35) 

 

O que se faz possível notar, em todos os artigos, é que, a partir da intertextualidade 

externa, ou seja, de um diálogo entre campos discursivos diversos, constrói-se uma imagem 

ideal da bailarina de Dança do Ventre. Assim, embora sejam utilizadas citações de campos 

discursivos que, inicialmente, não possuíam uma correlação, observou-se que eles são 

retomados como forma de aconselhar a bailarina/mulher a se reequilibrar, a não falar mal 

das outras mulheres, não competir, não fazer fofoca. Parte-se, assim, do princípio de que a 

bailarina/mulher seria um ser em desequilíbrio, que precisa de cura interior, que precisa 

retomar algo que parece estar perdido: o feminino essencial. 

Ou seja, tomando o conceito de interdiscursividade da língua, a partir da utilização 

dessas citações, é possível observar que se busca enunciadores “do bem”, de outros campos 

discursivos, para dizer que a imagem da bailarina/mulher como fofoqueira, ciumenta, 

competitiva, não é ideal; e aconselhar o perfil adequado, que seria a bailarina/mulher, 

equilibrada, calma, meiga, feminina. 

Mais do que uma menção à autoajuda e ao autoconhecimento da bailarina/mulher, 

está por detrás desse “empoderamento” uma formação discursiva que aponta para uma 

identidade feminina única. Há a construção de que a bailarina/mulher é “isso” e ela deve ser 

“aquilo”. Quando se fala em resgatar o feminino, mesmo que se fale em amor próprio, em 

uma libertação pessoal, há também no interdiscurso desses enunciados uma referência a um 

perfil de mulher que parece estar enraizado em uma concepção machista do que é ser mulher.   
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Figura 18: The Almeh, Jean-León Gérôme, 1873 

Fonte: The Metropolitan Museum of Art 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS -  

DEUSA DELICADA OU FOFOQUEIRA 

DESCONTROLADA?  



210 

 

 

 

 

 A dança é uma linguagem utilizada por diferentes povos. Através de gestos, 

expressões, movimentos rápidos ou lentos, marcados ou sinuosos, sentidos são criados, 

sentimentos e pensamentos são expressos, interações são construídas. Esta tese se desdobrou 

a partir de uma das danças que é por muitos considerada uma arte milenar, a Dança do 

Ventre. Há quem diga que a dança teria se originado de ritos sagrados à deusa Mãe, 

responsável pela fertilidade. Já outros mencionam que seria a mesma dança realizada em 

festividades do Egito faraônico, tendo registros em desenhos pintados em tumbas e objetos 

da época. Outros ainda dizem que só se pode identificar de fato sua origem quando os 

ocidentais (franceses e ingleses) chegam às terras egípcias e percebem uma dança nunca 

vista antes em suas terras. 

 Nesta pesquisa procurou-se entender a dança como manifestação artística, ou seja, 

como parte da identidade cultural de um povo. Assim, teorias que englobam a concepção de 

identidade e de cultura (HALL, 2012; SILVA, 2012; LARAIA, 2014) foram apresentadas 

para entender como se deu o processo de formação da Dança do Ventre. O que se pode 

perceber é que a dança, que tem como foco movimentos de quadris, foi sendo modificada ao 

longo do tempo, pelas influências dos vários povos que estiveram na região egípcia. A Raqs 

al Sharqi, que foi denominada de danse du ventre em francês, belly dance em inglês, dança 

do ventre em português, foi criando novos sentidos e objetivos. Sendo assim, são os embates 

históricos, as condições sociais e culturais, que transformaram essa arte ao longo do tempo 

e a fizeram como é hoje. 

 A Dança do Ventre, como linguagem, como identidade cultural, deu aqui origem a 

uma reflexão acerca da identidade da bailarina/mulher que a pratica. A pesquisa apresentou 

como proposta analisar, a partir do conceito de discurso de Maingueneau (2015; 2014; 2011; 

2008; 1997) e de gêneros discursivos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011; 

VÓLOSHINOV, 2009), como enunciados presentes nos seis artigos da Revista Shimmie e 

nos livros Dança do ventre: descobrindo sua deusa interior, Dança do Ventre: ciência e arte 

e Cartas de uma bailarina de dança do ventre constroem a(s) identidade(s) da 

bailarina/mulher que pratica a Dança do Ventre. 

Assim, o trabalho utiliza como córpus seis artigos de revista e três livros que trazem 

como temática a Dança do Ventre. Vale ressaltar que são materiais de autoras brasileiras que 

escrevem para bailarinas brasileiras. Isso significa que nesta tese a proposta não é pensar 
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sobre a identidade da bailarina/mulher egípcia ou de qualquer outro lugar do mundo. Por 

serem textos de brasileiras, acabam por retratar contextos de nossa sociedade. 

 Como mencionado, para elaborar tal análise, toma-se como marco teórico o conceito 

de discurso de Maingueneau (2015; 2014; 2011; 2008; 1997), entendendo-o como uma 

prática discursiva intersemiótica, que está conectada a uma formação discursiva e sempre na 

relação com o seu interdiscurso. Além disso, lança-se mão da noção de gênero discursivo do 

Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011; VOLÓCHINOV, 2009), já que diferentes gêneros 

são aqui trabalhados: artigo de opinião, manual, trabalho científico e coletânea. Entender 

como se comportam esses gêneros foi de grande auxílio para compreender o caminho de 

análise que seria seguido para atingir o objetivo desta pesquisa. É possível observar que esses 

gêneros permitem elementos que acompanham o texto principal e que participam na 

construção do sentido, como as imagens, as epígrafes, os títulos. Além disso, notou-se que 

era recorrente o uso de citações nos seis artigos de opinião. 

  É importante ressaltar que aqui há a compreensão de que a metodologia para a 

elaboração de uma análise nasce de um processo, ou seja, não é um momento de aplicação 

de etapas, e sim de experimentação, de construção (BARROS; PASSOS, 2009). Isso 

significa dizer que, sim, há um objetivo proposto, porém, para alcançá-lo, deve-se 

experimentar caminhos e não os estipular previamente. Com isso, é possível perceber que a 

análise do córpus encontra-se dividida em três partes, selecionadas a partir das características 

dos gêneros discursivos usados aqui. Porém, nota-se que não há uma categoria linguística 

específica a ser observada nessas etapas, os conceitos vão surgindo e sendo explicados ao 

longo da análise. 

 A primeira parte da análise se debruça nos enunciados não verbais presentes nos 

gêneros discursivos que são analisados nesta tese. Maingueneau (2011) afirma que é uma 

característica do texto escrito ou impresso apresentar elementos icônicos, que 

corresponderiam a tudo o que não é verbal no texto. Sendo assim, o capítulo seis se dedica 

a analisar as cores e as imagens presentes nos artigos e nos livros. Busca-se refletir como 

estas, junto aos enunciados verbais, auxiliam na construção da(s) identidade(s) da 

bailarina/mulher que pratica a dança do ventre.  

 Observou-se que as cores e as imagens, junto aos enunciados verbais, constroem 

sentidos a respeito do conteúdo temático do texto. É importante frisar que, sempre que se 

menciona quem pratica a dança, esses textos estão se referindo a mulheres. Assim, nessa 

etapa é possível perceber, tanto nos artigos, como nos livros dois perfis identitários que são 

atribuídos à bailarina de Dança do Ventre.  Aconselha-se que ela seja uma bailarina/mulher 
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meiga, controlada, em equilíbrio. Para isso, diz-se que é essencial o resgate de características 

supostamente inatas à mulher (acolhedora, mãe, doce, elegante) e deixe de lado outras como 

a inveja, a reclamação, a fofoca, pois tudo isso faz com que haja desequilíbrio mental e 

corporal.  

 Foi possível notar que as cores e as imagens escolhidas auxiliavam nessa construção 

identitária que aponta para um perfil desejável e para o outro que é desprezado. Para falar 

sobre cura, autoconhecimento, liberdade, alma, o artigo 1, por exemplo, traz a imagem de 

uma dançarina com véu que imita asas de borboleta. O artigo 6, para falar sobre o sentimento 

ira, que pode desequilibrar psicologicamente e fisicamente, aparece a cor vermelha e a 

imagem de uma bailarina gritando. No livro 3, a imagem da bailarina com o rosto coberto, 

só mostrando os olhos, dialoga com a ideia de que a bailarina/mulher deve ser recatada, 

graciosa, falar em tom de voz baixo. Assim, os enunciados não verbais vão construindo 

sentidos junto ao texto principal e, a partir do interdiscurso é possível observar que as 

imagens construídas a respeito do que é ser bailarina de Dança do Ventre dialogam com o 

que é ser mulher na sociedade. 

 Na segunda parte, busca-se analisar os fragmentos verbais que acompanham o texto 

principal, mas especificamente, os títulos e as epígrafes. Como dito no capítulo 

metodológico e repetido no Capítulo 7, a escolha desses paratextos se deu por motivos 

específicos. Notou-se, por exemplo, que os títulos do córpus demarcavam sentidos que 

dialogavam com a construção de identidade da bailarina de Dança do Ventre, como: Dança 

do Ventre: descobrindo sua deusa interior (livro 1) e O resgate do feminino essencial (artigo 

2). Já as epígrafes, como frases destacadas, chamaram atenção. Ao observar esses 

enunciados, notou-se que alguns pareciam discorrer sobre a identidade da bailarina/mulher, 

como pode ser exemplificado na epígrafe que antecede o Capítulo 8 no livro 2: “Ser mulher 

é guardar segredos. Cada mulher é um mistério único a ser desvendado.”. Dessa maneira, 

esta etapa tem como pretensão analisar esses elementos verbais de maneira a observar como 

participam da construção de sentidos sobre a(s) identidade(s) da bailarina/mulher que pratica 

a Dança do Ventre.   

Através desses paratextos foi possível observar duas formações identitárias em 

embate: a que se nega e a que se aconselha ser. A bailarina/mulher é vista com alguém que 

está em desequilíbrio, já que tem tendência a falar mal das outras mulheres, a fazer críticas 

exageradas, a fazer fofocas. Sendo assim, ela precisa se reequilibrar, e a Dança do Ventre 

seria uma das maneiras pela qual ela conseguiria atingir essa “identidade saudável”.  
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É curioso perceber que os títulos de todos os seis artigos traziam enunciados com 

temas que demonstravam algo que parecia faltar a essa bailarina/mulher: “Quando a 

bailarina se afasta da função primeira da arte” (artigo 1), “Resgate do feminino essencial” 

(artigo 2), “Para uma aula mais feliz” (artigo 3), “A elegância” (artigo 4), “A fama e o 

equilíbrio” (artigo 5), “Ira” (artigo 6). A imagem de bailarina/mulher que é construída nesses 

artigos de opinião é de alguém necessita resgatar algo, que perdeu algo. Constrói-se a ideia 

de que, devido as posturas que ela tem, a aula fica menos feliz; que ela precisa ser mais 

elegante; precisa se equilibrar apesar da fama; precisa controlar a sua Ira. Ou seja, esses 

títulos, na relação com os enunciados do texto, e no diálogo com seu interdiscurso, parecem 

construir uma identidade de bailarina/mulher em desequilíbrio. Que é exatamente o perfil 

identitário que se quer negar. 

 O enunciado que dá título ao livro 1 dialoga com a proposta do livro, que é convidar 

as mulheres a suas deusas interiores. Este é um manual que fala sobre os deuses gregos, 

sobre os quatro elementos, sobre as fases da lua e os relaciona à Dança do Ventre. Além 

disso, também fala sobre os movimentos da dança, sobre as cores e pedras associadas a cada 

deusa que rege uma determinada personalidade dentro da dança. O que foi curioso perceber 

é que, assim como nos artigos, aparece a figura de uma mulher que não está completa, que 

precisa, de alguma maneira, reencontrar-se, reequilibrar-se. Seja através de uma proposta de 

autorreflexão ou de descoberta de energias místicas, a bailarina/mulher precisa de mudança. 

E, para o livro 1, a Dança do Ventre é o caminho para essa transformação. 

O título do livro 2, Dança do Ventre: ciência e arte, parece, de início, que se dedicará 

a falar da dança de forma mais teórica, visto que é um trabalho científico. Porém, é possível 

notar a mesma formação discursiva dos outros materiais, que associa a imagem da 

bailarina/mulher que pratica a Dança do Ventre a alguém que precisa resgatar algo que está 

perdido. É uma mulher que precisa de liberdade, e não a liberdade social, mas sim a pessoal. 

Nesse sentido, é possível notar uma relação interdiscursiva com as ideias feministas de 

liberdade feminina. O texto parece negar que ter uma liberdade de escolha profissional, por 

exemplo, seja, de alguma maneira, uma libertação pessoal. Essa negação percebida no 

interdiscurso termina por ser machista, pois desassocia a parte social da construção 

identitária da mulher. A liberdade pessoal, a autorreflexão, a autoestima são fundamentais 

para que a mulher se sinta livre. Porém, não há como pensar em identidade sem falar em 

sociedade, sem considerar as relações de poder que esta exerce nas construções identitárias 

dos indivíduos. 
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No livro 3, no enunciado que o intitula, “Cartas de uma bailarina de dança do ventre”, 

aparece a palavra bailarina em destaque. Em diversos momentos a coletânea, a partir de 

listas, conselhos, injunções, descreve o que é ser uma bailarina. É relevante perceber que 

esse enunciador parece se por nesse lugar idealizado do “ser bailarina”. Ou seja, esse 

enunciador se põe como “aquela que transforma os sonhos em realidade” (livro 3). A palavra 

enfatizada no enunciado do título não só confere uma voz de autoridade para enunciar aquilo 

que é ser ou não uma bailarina, aquilo que é permitido ou não a essa mulher, como também 

lhe confere uma imagem próxima da bailarina que está sendo descrita. 

Nas epígrafes, que são enunciados destacados (MAINGUENEAU, 2015) e são 

típicos do hipergênero livro, foi possível perceber que não se tratava de frases célebres. Eram 

aforizações, por serem generalizações retiradas que algum outro texto, ou seja, 

corresponderem a frases já ditas em algum momento em explícita intertextualidade. Embora 

não se saiba a fonte delas, são frases que claramente se dão como destacáveis. Pode-se notar 

nesses enunciados aforizantes que um perfil de mulher próximo as que apareceram nas 

análises anteriores. Uma formação discursiva que põe a bailarina/mulher em um lugar de 

alguém que precisa de cura. Seja a partir de um enunciador místico, ou de um enunciador 

autoritária, há a ideia de que a bailarina, como mulher, precisa reencontrar a sua liberdade, 

a sua deusa, precisa se curar, precisa resgatar sua autoestima. 

É possível perceber que nesses enunciados há uma relação interdiscursiva com outros 

enunciados, muitas vezes machistas, que circulam em nossa sociedade, sobre o que é ser 

mulher. Quando se afirma que a identidade ideal da bailarina/mulher na Dança do Ventre é 

meiga e acolhedora, naturalmente mãe, que pode até ser submissa, está acontecendo um 

diálogo com os mesmos enunciados que, em nossa sociedade, põem a mulher como alguém 

frágil e sensível. Isso não significa dizer que a mulher/bailarina não poderia/deveria ter tais 

qualidades. A grande problemática se encontra no fato de que nesses textos ela parece ter 

somente duas opções: ela é isso e ela deve ser aquilo. Ou seja, há uma construção identitária 

essencialista (HALL, 2012) que não leva em consideração que as mulheres podem e devem 

ser múltiplas e diversas. No mesmo caminho, então, questiona-se a proposta do resgate de 

um feminino essencial, pois, este feminino está ligada a uma imagem estereotipada, criada 

socialmente, de que a mulher é alguém doce, complacente, forte, porém sensível. Ao dizer 

que as bailarinas devem ser assim, que devem retomar essa essência, formar-se a noção de 

que todas as mulheres que não são meigas, por exemplo, não estão completas. 

A terceira e última etapa tem como propósito observar as citações presentes nos seis 

artigos de opinião da revista Shimmie. Olhando atentamente para esse tipo de 
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intertextualidade, notou-se que as vozes ali resgatadas não seriam, a princípio, do campo 

discursivo da Dança do Ventre. Psicanalistas, médicos, jornalistas são retomados de maneira 

a garantir uma voz de autoridade ao que se quer afirmar, o que, muitas vezes, está 

relacionado ao que é ser uma bailarina dessa dança.  

É possível notar que o enunciador dos seis artigos, ao realizar uma intertextualidade 

externa (MAINGUENEAU, 2008), ou seja, com campos discursivos diversos da Dança do 

Ventre, constrói uma imagem ideal da bailarina/mulher que a pratica. Esses autores outros 

são retomados no texto como forma de mostrar que a bailarina não deve estar em 

desequilíbrio, não deve falar mal das outras, não deve competir ou fazer fofocas, todos eles 

representam enunciadores “do bem”, que dão conselhos para que esta bailarina melhore seu 

interior. Assim, aconselha-se resgatar aquilo que seria característico a toda mulher: ser 

meiga, acolhedora, doce, elegante. Dessa forma, mais uma vez é construída duas formações 

discursivas em embate: bailarina/mulher que se recomenda ser e a bailarina/mulher que se 

critica ser. 

O que foi interessante perceber durante a análise é que, ao falar o que a 

bailarina/mulher deve ou não ser, há por detrás uma conceitualização do que seria a Dança 

do Ventre. Em todos os textos essa dança é vista como uma forma de manter o equilíbrio 

mental/corporal. Ela é a forma que a mulher tem de se sentir livre, de conseguir autoestima, 

de estar em perfeito equilíbrio. Assim, apesar do foco desta pesquisa ser refletir sobre a 

identidade da bailarina/mulher, é possível perceber que parece fazer parte da formação 

discursiva da Dança do Ventre sua associação com um resgate psico e fisiológico. Talvez 

seja por isso que a dança muitas vezes é vinculada a uma questão de cura interior, como foi 

possível ver nos exemplos citados durante a introdução, a descrição da dança no blog69 e o 

fato de ela ser usado em projetos sociais70. 

Foi possível também perceber que, por diversas vezes a dança é associada a um léxico 

que retoma um aspecto religioso, como “sagrado feminino”, “deusa interior”, “cura”. Talvez 

seja pela própria formação discursiva dita anteriormente que parece estar associada à dança. 

Talvez seja por uma das origens estar associada a rituais sagrados. Acredita-se que seria 

necessária uma outra pesquisa para compreender o motivo da dança ser tantas vezes ligada 

ao misticismo. 

 O fato é que também foi possível perceber que todo esse caráter místico não cabe 

ser mencionado quando se fala em ser uma bailarina profissional. É possível observar que 

                                                 
69 Anexo A. 
70 Anexo B. 
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há duas formações discursivas diferentes quando se aborda a dança como hobby ou como 

profissão. Na primeira a bailarina/mulher pode pensá-la como forma de elevar a autoestima, 

como maneira de resgate. Já como profissão, a bailarina deve pensar em técnica, contrato, 

carreira. Há ainda uma outra formação que foi pouco mencionada, mas que aparece em 

alguns textos, que é a bailarina professora, encarregada de manter o equilíbrio na sala de 

aula para que as alunas consigam atingir seus objetivos. Porém, observa-se que, na maioria, 

esses materiais estão focados na bailarina, aluna e mulher. 

Pode-se notar, também, que apesar de encontrarmos nos textos analisados uma visão 

identitária essencialista, há, contraditoriamente, uma defesa de liberdade pessoal. Ou seja, 

defende-se que a bailarina/mulher conquiste o seu amor próprio, a sua autoestima, que ela 

esteja bem consigo mesmo. Por vezes esse discurso de “empoderamento” soa incoerente, 

pois, é o mesmo que diz que não “adianta conquistar o mercado de trabalho” se você não 

estiver bem consigo mesmo. Ao mesmo tempo que se põe uma importância ao “estar bem 

consigo”, há uma generalização do que é ser mulher que se assemelha a enunciados 

construídos socialmente e que são machistas, que põem a mulher em um lugar de submissão, 

de aceitação. A liberdade pessoal e a liberdade profissional não podem ser vistas como 

separadas, pois os indivíduos são seres sociais. 

Não se quer dizer com isso não é que a liberdade pessoal não deva ser atingida, que 

a Dança do Ventre não seja uma forma de conseguir esse equilíbrio emocional, físico. Como 

mencionado na introdução, a esta tese não compete julgar, apontar, os benefícios que uma 

dança pode trazer a todas as pessoas, seja elas alunxs, professorxs ou profissionais. O que se 

procurou mostrar foi que, ao enunciar identidades fixas, ao determina-las como certas ou 

erradas, o que se está fazendo é negar que as identidades são múltiplas. Nem todas as 

mulheres são invejosas ou ficam “atacadas”. Elas podem ser doces e não estarem equilibrada 

mentalmente. Podem ser extremamente críticas e serem acolhedoras. Podem ser sensíveis, 

mas não optar por ser mãe. Apesar de tentar um viés que fale sobre o amor próprio, sobre 

força interior, sobre se sentir bonita, esses materiais acabam reproduzindo enunciados 

vigentes na sociedade que dialogam com estereótipos do que é ser mulher, e, apesar de não 

ser o foco deste trabalho, do que é ser homem. 

 O que se pode ver é que a Dança do Ventre, como arte, como linguagem, como 

construção social, auxilia a refletir sobre a mulher na sociedade. Esses textos, em gêneros 

discursivos diferentes, com temáticas diversas, apontam para um perfil identitário que se 

julga ser ideal às mulheres que dançam. Esse perfil de bailarina elegante, meiga, educada, 

graciosa, bonita, uma deusa, dialoga com uma visão machista vigente em nossa sociedade 
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sobre o que é ser mulher. O resgate da deusa, na verdade, é o resgate de qualidades que a 

sociedade julga ser adequado às mulheres. É falar baixo, comportar-se, deixar de ser 

fofoqueira, deixar de invejar ou falar mal da colega, também mulher. Assim, a bailarina, 

mulher deve ser uma deusa delicada: bonita, graciosa, “uma sílfide, uma mulher solar e 

delicada” (livro 3). Ela deve, através da dança, “equilibrar em seu corpo a energia de todas 

as deusas integradas” (livro 1) para que saiba falar de seus sentimentos e para que seja mais 

fácil os homens a acompanharem nessa jornada de mudança. Dessa maneira, tem que deixar 

de ser uma fofoqueira desequilibrada, que só critica negativamente, que inveja, que deixa a 

ira dominar. Sendo assim, nesse interdiscurso vê-se enunciados que determinam que só 

existe uma única essência a ser resgatada por todas as bailarinas/mulheres. 

 Este trabalho se propôs, então, pensar em questões sociais, nos enunciados 

naturalizados, que são construídos socio-historicamente, e que formam as identidades. 

Acredita-se que observar os enunciados verbais e não verbais, presentes no córpus 

selecionado, não é somente notar o universo da Dança do Ventre, mas perpassar pelo “ser 

mulher” em nossa sociedade. É fazer notar que enunciados machistas são reproduzidos em 

diversas instâncias de poder, e é necessário estar atento a isso, para que seja possível uma 

desconstrução do que é ser mulher em nossa sociedade.   
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Anexo A- Blog de exemplificação e texto sobre 

Dança do Ventre 
 

 

Fonte: http://www.giselealbano.com/#!infodanca/cee5 

 

Dança do Ventre 
 

A professora Gisele Albano, alem de oferecer um curso OFICIALIZADO E 

RECONHECIDO PELO MEC oferece também um trabalho, que tem por objetivo agregar a 

dança do ventre aos benefícios psicológicos, que a mesma promove que é atingir maior 

autoconceito (percepção que o individuo tem de si próprio), autoconfiança (habilidade de 

dominar desafios particulares, superar obstáculos e dificuldades) e auto-estima (julgamentos 

qualitativos e sentimentos vinculados a sua pessoa) fortalecendo e transformando a 

identidade feminina. 

  

A dança do ventre era realizada nas margens do Rio Nilo na época do plantio na Antiguidade, 

acreditava-se que a colheita seria farta. Acreditava-se também que a mulher era uma espécie 

de intermediária de Deus, por ter o privilégio do parto e por isso eram tratadas como 

semideusas. 

  

Mas a mulher inserida no contexto atual em função de sua emancipação viu-se obrigada a 

adotar uma postura mais rígida perante a sociedade causando uma desconstrução na 

característica feminina, afastando-se assim de sua Deusa interior e deixando de conectar-se 

a ela. 

  

A prática da dança do ventre instiga a vontade de vencer desafios, de interagir, de brincar 

com o corpo e conhecê-lo melhor, de sentir-se atraente e de superar-se a partir das 

motivações internas, mudando nossas ações, transformando assim aspectos internos e 

externos do nosso corpo, nos levando ao reencontro do nosso “eu” feminino. 
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Acredita-se há 52 diferentes manifestações do feminino dentro de cada mulher, desde as 

mais sutis até as mais intensas e localizando todas essas expressões dentro de si e convidando 

a conhecer-se a professora Gisele Albano propõe um trabalho que engloba dança do ventre, 

psicologia, e uma terapêutica corporal, associada a uma forma de dançaterapia, que irá 

proporcionar um possível processo profilático para ressignificar a transformação ocasionada 

pela sociedade atual. 

  

Garante a professora, formada pela UNICAMP em Dança, com pós-graduação em 

Psicopedagogia e Arte Educação, mestranda na área de Psicologia, que ao freqüentar as aulas 

de dança do ventre, em muito pouco tempo ocorrem mudanças significativas na aluna, pois 

estimula a mesma lançar um olhar interno, e como implicação a possibilidade de rever-se, 

reconstruir-se, ressignificando assim seu universo feminino. 

  

Associando todas as informações a uma técnica e metodologia adequada, haverá um 

reencontro com sua essência, evidenciando assim resultados notórios, autovaloração e 

demais questões associadas.  

  

  

  

Sejam bem vindas!!! 
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Anexo B – Reportagem sobre o projeto 

“Ventre Amigo” 
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Anexo C – Índice livro 1 
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Anexo D – Índice livro 2 
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Anexo E – Índice livro 3 
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