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ANEXO A 

Capital: Aracaju – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+aracaju  

Acesso em 05/08/2013 

 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+aracaju
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+aracaju
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Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 13 

- 7 Vídeos de apresentação;  

- 1 vídeo de fotos;  

- 1 vídeo de Porto Alegre;  

- 1 vídeo de reportagem; 

- 1 vídeo com erro, não sendo possível acessar seu conteúdo (“LINDAS CRIANÇAS...”); 

- 1 vídeo de Glória de Dourados/MS; 

- 1 vídeo de tutorial de tutorial do arrocha (resultado em outras capitais).  

Total de vídeos caseiros: 07 

- 3 vídeos com movimentação erotizada 

- 1 vídeo de dança de salão (calypso) 

-3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=LqSSWNFxVHo 

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=K1oGbA6qQ0

M 

Esse vídeo também foi resultado de outra capital 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LqSSWNFxVHo
http://www.youtube.com/watch?v=K1oGbA6qQ0M
http://www.youtube.com/watch?v=K1oGbA6qQ0M


 Elaine Izabel da Silva Cruz       207 

O PAPEL DO ENSINO DA DANÇA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ESTEREÓTIPOS COREOGRÁFICOS NO CIBERESPAÇO 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mff6_8v-DyE 

As crianças dançam livremente. Acho que esse 
video já foi resultado em outra capital 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rz-Q7cdTVkc 

Acho que esse vídeo já foi resultado de outra capital 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=T9XKlFdxayc 

O menino dança livremente sem se preocupar com a 

coreografia da música 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=CQ3Xw0jEfF4 

 
http://www.youtube.com/watch?v=J7hVzK2ldMg 

A menina maior estava rebolando na piscina e alguém 

pede pra elas saírem da piscina para dançarem. 

Quando a maior começa a rebolar, a mesma pessoa 

que pediu para saírem da piscina fala para a menor 

“mexe a bunda”. 

http://www.youtube.com/watch?v=mff6_8v-DyE
http://www.youtube.com/watch?v=rz-Q7cdTVkc
http://www.youtube.com/watch?v=T9XKlFdxayc
http://www.youtube.com/watch?v=CQ3Xw0jEfF4
http://www.youtube.com/watch?v=J7hVzK2ldMg
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Capital:Aracaju – página 2 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+aracaju&page=2  

Acesso em 05/08/2013 

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+aracaju&page=2
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+aracaju&page=2
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Total de vídeo da segunda página:11 

 

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 06 

- 1 vídeo da Icoaraci/PA (“Felipe e patrícia dançando um brega”);  

- 3 vídeos de apresentação;  

- 2 vídeos com erro, não sendo possível acessar seus conteúdos (“Menino passa nela...”/ 

“criança dançando...”). 

Total de vídeos caseiros: 05 

- 4 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo dançando quadrilha. 
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Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=N1hQvPXN1Ko 

 

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=4gyyAjHXuoI 

As crianças estão brincando de quadrilha, mas não é 

uma apresentação.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=HdZC4owXVZA 

Um outro vídeo dessa menininha foi resultado em outra 

cidade 

 
http://www.youtube.com/watch?v=e1dPiHF9ylk 

 
http://www.youtube.com/watch?v=R9jM1EdPoCs 

http://www.youtube.com/watch?v=N1hQvPXN1Ko
http://www.youtube.com/watch?v=4gyyAjHXuoI
http://www.youtube.com/watch?v=HdZC4owXVZA
http://www.youtube.com/watch?v=e1dPiHF9ylk
http://www.youtube.com/watch?v=R9jM1EdPoCs
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Capital: Belém  - página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+bel%C3%A9m 

Acesso em 02/08/2013 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+bel%C3%A9m
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+bel%C3%A9m
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Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 11 

- 3 vídeos de reportagem;  

- 1 vídeo de Tracuateua da Ponta/PA; 

- 7 Vídeos de apresentação. 

Total de vídeos caseiros: 09 

- 3 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo de dança típica da região (carimbó); 

- 4 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo de crianças dançando músicas infantis (Xuxa). 

 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=PIuKS-afgtc 

Antes de começarem a dançar os meninos se 

apresentam com o “nome de guerra” (um nome de 

mulher) deles. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=cs93IUxdtqk 

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=K-3TZwzhjYg  

O menino dança livremente 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5oQpTSFLUgE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PIuKS-afgtc
http://www.youtube.com/watch?v=cs93IUxdtqk
http://www.youtube.com/watch?v=K-3TZwzhjYg
http://www.youtube.com/watch?v=5oQpTSFLUgE
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http://www.youtube.com/watch?v=-To035GuYws 

A menina está dançando funk e rebolando de frente 

pra câmera e uma voz de adulto diz: “vira de costas 

pra tia”. Então, a  menina vira de costa e começa a 

rebolar até o chão. E a voz diz: “Isso”. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=khhzFy4bdIQ 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=sIy1b5Qs1pI 

O menino está dançando livremente a música brega 

que está tocando e os adultos pedem pra ele dançar 

o créu. Ele pára e começa a fazer a movimentação 

do “créu” e a cantar. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=VH1P3nUVJQ

Q 

 
http://www.youtube.com/watch?v=-VtS_oiT7xU 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=-To035GuYws
http://www.youtube.com/watch?v=khhzFy4bdIQ
http://www.youtube.com/watch?v=sIy1b5Qs1pI
http://www.youtube.com/watch?v=VH1P3nUVJQQ
http://www.youtube.com/watch?v=VH1P3nUVJQQ
http://www.youtube.com/watch?v=-VtS_oiT7xU
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Capital: Belém  - página 2 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+be

l%C3%A9m&filters=video&search_sort=video_view_count&page=2  

Acesso em 02/08/2013 

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+bel%C3%A9m&filters=video&search_sort=video_view_count&page=2
http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+bel%C3%A9m&filters=video&search_sort=video_view_count&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 08 

- 2 vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo da comunidade de São Benedito, Breves/ PA (crianças dançando tipo forró, uma 

gracinha http://www.youtube.com/watch?v=Wv1DXvOG8mA); 

- 1 vídeo de Presidente Prudente; 

- 1 vídeo de Brgança/PA;  

- 1 vídeo com erro, não sendo possível acessar seu conteúdo (“crianças-banco de trás”); 

- 2 vídeos de tutorial de tutorial do arrocha (resultado também em outras cidades). 

Total de vídeos caseiros:12 

- 4 vídeos com movimentação erotizada 

- 7 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada 

- 1 vídeo com dança de salão (lambada). 

 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=Wkdq4tZdfaY 

O menino rebola até o chão de frente, de lado e de 

costas pra câmera. Além disso, senta no chão e faz 

caras e bocas simulando o ato sexual. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=MSEleJhn2XY 

 

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=DFiEx-b1z4U 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=6EGm8B3SKEc 

As crianças dançam livremente, apesar da música 

ter uma coreografia pronta. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wv1DXvOG8mA
http://www.youtube.com/watch?v=Wkdq4tZdfaY
http://www.youtube.com/watch?v=MSEleJhn2XY
http://www.youtube.com/watch?v=DFiEx-b1z4U
http://www.youtube.com/watch?v=6EGm8B3SKEc
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http://www.youtube.com/watch?v=j4lI5nJnzX0 

Esse vídeo também apareceu na primeira página 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=8hIWg4TljpI 

O video é editado, mas mostra sempre pessoas 

dançando lambada. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Epc8mu3MZ0o 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=YFg8rmaEpYg 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=jDbfxger2hc  

O menino se movimenta livremente. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5wGDqL1JrZM 

O menino dança livremente, apesar da mãe que 

tenta interferer. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=tQxYJ-cg_bg 

O menino começa dançando livre, mas a voz de 

adulto insiste “ chão”, até que ele dança até o chão 

e depois faz movimentos que remetem ao ato 

sexual. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Bt_0cJoZd9o 

http://www.youtube.com/watch?v=j4lI5nJnzX0
http://www.youtube.com/watch?v=8hIWg4TljpI
http://www.youtube.com/watch?v=Epc8mu3MZ0o
http://www.youtube.com/watch?v=YFg8rmaEpYg
http://www.youtube.com/watch?v=jDbfxger2hc
http://www.youtube.com/watch?v=5wGDqL1JrZM
http://www.youtube.com/watch?v=tQxYJ-cg_bg
http://www.youtube.com/watch?v=Bt_0cJoZd9o
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Capital: Belo Horizonte – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%

A7as+dan%C3%A7ando+em+belo+horizonte&filters=video 

 Acesso em 31/07/2013 
 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+belo+horizonte&filters=video
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+belo+horizonte&filters=video
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Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 09 

- 2 vídeos com conteúdo impróprio para ser acessado; 

- 5 vídeos de apresentação; 

- 2 vídeos com reprodução de música 

Total de vídeos caseiros: 11 

- 9 vídeos com movimentação erotizada 

- 1 vídeo de coreografia dançada livremente/ improvisada 

- 1 vídeo de criança dançando música da Kelly Key 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=ip1HFKrcIbc 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=69PILy4F-XA 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=O5zsXuxPt_w 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=g2zFh41-x1g 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=GiNR6Ih3IFQ 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rIuHMetpczY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ip1HFKrcIbc
http://www.youtube.com/watch?v=69PILy4F-XA
http://www.youtube.com/watch?v=O5zsXuxPt_w
http://www.youtube.com/watch?v=g2zFh41-x1g
http://www.youtube.com/watch?v=GiNR6Ih3IFQ
http://www.youtube.com/watch?v=rIuHMetpczY
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http://www.youtube.com/watch?v=2NUCA32R3JI 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=GgWlyUifYt4 

 

 
Enviado em 11/01/2011 

Garoto Fankeiro - Celso Henrique de João Pinheiro-MG na festa de 93 anos da bisavó.  

Eu pergunto: onde você aprendeu a dançar funk? 

A resposta: aprendi sozinho, desde criança eu danço rs... muito gatinho! 

http://www.youtube.com/watch?v=5mWW3X9Xtq

k 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=G-0quddYiQQ  

 
http://www.youtube.com/watch?v=sfkS7DJNgF4 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=2NUCA32R3JI
http://www.youtube.com/watch?v=GgWlyUifYt4
http://www.youtube.com/watch?v=5mWW3X9Xtqk
http://www.youtube.com/watch?v=5mWW3X9Xtqk
http://www.youtube.com/watch?v=G-0quddYiQQ
http://www.youtube.com/watch?v=sfkS7DJNgF4
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Capital: Belo Horizonte – página 2 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+belo+horizonte&page=2  

Acesso em 31/07/2013. 

 

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+belo+horizonte&page=2
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+belo+horizonte&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 20 
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Análise dos vídeos levantados 

Total de vídeos não caseiros: 12 

- 1 vídeo de divulgação de música;  

- 1 vídeo indicado como o filho da Britney Spears dançando (não é de BH); 

- 8 vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo de propaganda de um tutorial. 

Total de vídeos caseiros: 09 

- 6 vídeos com movimentação erotizada 

- 1 vídeo com coreografia da Xuxa 

- 1 vídeo de crianças dançando a coreografia de uma música infantil 

- 1 vídeo de jovens cristãos dançando livremente 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=zuXfrQ9iScU 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=XEMbeA7NEl

w 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=uAQuPGX-

hWU  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ueJKJRdmeI0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zuXfrQ9iScU
http://www.youtube.com/watch?v=XEMbeA7NElw
http://www.youtube.com/watch?v=XEMbeA7NElw
http://www.youtube.com/watch?v=uAQuPGX-hWU
http://www.youtube.com/watch?v=uAQuPGX-hWU
http://www.youtube.com/watch?v=ueJKJRdmeI0
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http://www.youtube.com/watch?v=Jwp2-eVjy8E 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=khv59Oflu74 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=9J_JQBU1_S0 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=bRTV4hy1PW

A 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=oJCqsfhn-rk 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Jwp2-eVjy8E
http://www.youtube.com/watch?v=khv59Oflu74
http://www.youtube.com/watch?v=9J_JQBU1_S0
http://www.youtube.com/watch?v=bRTV4hy1PWA
http://www.youtube.com/watch?v=bRTV4hy1PWA
http://www.youtube.com/watch?v=oJCqsfhn-rk
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Capital: Boa Vista 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%

A7as+dan%C3%A7ando+em+boa+vista/rr&filters=video  

Acesso em 05/08/2013 

Obs.: Como na primeira pesquisa, apareceram videos de São João da Boa Vista/SP, optei por 

colocar Boa Vista/RR, mesmo obtendo pouquíssimos resultados considerei mais adequada a 

pesquisa dessa forma, já que do outro modo aparecem videos de outros locais. 

Printscreen da página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

 

Total de vídeo da primeira e única página: 07 

 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+boa+vista/rr&filters=video
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+boa+vista/rr&filters=video
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 05 

- 1 vídeo de reportagem; 

- 1 vídeo de Caracaraí/RR; 

- 1 vídeo de criança cantando “ai se eu te pego”; 

- 2 vídeos de apresentação ( ambos em igrejas cristãs) 

Total de vídeos caseiros: 02 

- 1 vídeo de coreografia dançada livremente/ improvisada 

- 1 vídeo com a coreografia gangam style (psy) 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=8CsF_p1jcpg 

O video parece ter sido editado,não da nem para saber se 

o menino está dançando a música billie jean mesmo. 

Mas, ele dança livremente. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=DH8BRbkeTCI 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=8CsF_p1jcpg
http://www.youtube.com/watch?v=DH8BRbkeTCI
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Capital: Brasília – página 1  

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+br

as%C3%ADlia&filters=video&search_sort=video_view_count&page=1   

Acesso em 30/07/2013 

 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+bras%C3%ADlia&filters=video&search_sort=video_view_count&page=1
http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+bras%C3%ADlia&filters=video&search_sort=video_view_count&page=1


 Elaine Izabel da Silva Cruz       230 

O PAPEL DO ENSINO DA DANÇA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ESTEREÓTIPOS COREOGRÁFICOS NO CIBERESPAÇO 

 

 

Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros:10 

- 6 vídeos de apresentação; 

- 2 vídeos de reportagem; 

- 2 vídeos de propaganda 

Total de vídeos caseiros: 10 

- 6 vídeos com movimentação erotizada 

- 3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada 

- 1 vídeo de crianças dançando hard Techno.  

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros. 

  

 
http://www.youtube.com/watch?v=mWRJ9ySK7LI 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=W0JRWYhL80

A 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=1mVNMzd7KG

A 

A menina se diverte ao som da batida do funk. Sua 

movimentação aparenta ser livre e improvisada 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=A6b1QX3tqdI 

Muito legal e interessante. É uma mostra perfeita 

de que a dança pode ir além dos estereótipos. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mWRJ9ySK7LI
http://www.youtube.com/watch?v=W0JRWYhL80A
http://www.youtube.com/watch?v=W0JRWYhL80A
http://www.youtube.com/watch?v=1mVNMzd7KGA
http://www.youtube.com/watch?v=1mVNMzd7KGA
http://www.youtube.com/watch?v=A6b1QX3tqdI
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http://www.youtube.com/watch?v=9K8cbrLyJzs 

 

 
Enviado em 24/10/2011 

FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 22/10/2011 NA QUADRA COBERTA E A 

CRIANÇADA SÓ ANIMANDO...SUCESSO PARABÉNS A TODOS 

http://www.youtube.com/watch?v=yawF0h80HuE 

Ao que me parece não é em Brasília. A quadra da 

escola está lotada de crianças e adolescentes 

dançando e rebolando até o chão. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ZeY0-apXo-I 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=d9oISNUUumw 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Wg6cz_Ekgw

E  

Após os colegas insistirem, a garota começa a 

dançar, mesmo sem música, e faz o movimento de 

“descer até o chão”. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=h4qWoMWTqG

s 

  

http://www.youtube.com/watch?v=9K8cbrLyJzs
http://www.youtube.com/watch?v=yawF0h80HuE
http://www.youtube.com/watch?v=ZeY0-apXo-I
http://www.youtube.com/watch?v=d9oISNUUumw
https://www.youtube.com/watch?v=Wg6cz_EkgwE
https://www.youtube.com/watch?v=Wg6cz_EkgwE
http://www.youtube.com/watch?v=h4qWoMWTqGs
http://www.youtube.com/watch?v=h4qWoMWTqGs
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Capital: Brasília – página 2 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%

A7as+dan%C3%A7ando+em+bras%C3%ADlia&filters=video&page=2  

Acesso em 30/07/2013 

 

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+bras%C3%ADlia&filters=video&page=2
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+bras%C3%ADlia&filters=video&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 

- 1 vídeo de fotos; 

- 1 vídeo  com acontecimentos em uma igreja; 

- 7 vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo de propaganda; 

- 1 vídeo com bastidores de um programa de TV; 

- 1 vídeo de reportagem. 

Total de vídeos caseiros: 08 

- 3 Videos com movimentação dos quadris ao estilo funk/ descendo até o chão 

- 1 vídeo com casal dançando “dança de salão” (Zouk) 

- 3 Vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada 

- 1 vídeo de criança tentando dançar forró. 

  

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=_-BbgnGw8mY 

Fiquei na dúvida se o Harlem Shake seria ou não 

apresentação. Como tem a parte que todo mundo 

dança ao mesmo tempo do modo como quiser, 

achei válido que esse tipo de vídeo entrasse para a 

análise. Nesse, especificamente, pelo menos 4 

adolescentes em algum momento fazem 

movimento de quadris para frente e para trás ou 

descendo até o chão. 

 

 

 
Enviado em 15/10/2008 

Eu e Cintinha dançando no Baile do dia das Crianças no salão de festas do Hotel Nacional em 

Brasilia.....3º CIZOUB Congresso Internacional de Zouk de Brasilia  
http://www.youtube.com/watch?v=dprIJeThxl4 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_-BbgnGw8mY
http://www.youtube.com/watch?v=dprIJeThxl4
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http://www.youtube.com/watch?v=aUxrIgRqQWc 

O menino se diverte dançando livremente 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=7NfcFVjAfDU 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Z0JzJBZSx6g 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=l48rZpqwkxA 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mAqeCOwa0a8 

O menino tenta dançar forró ao som de uma música 

sertaneja 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=UDZIsGQjfaM 

Ao lado da menina maior tem uma menininha 

tentando imitá-la fazendo os movimentos do funk 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=aUxrIgRqQWc
http://www.youtube.com/watch?v=7NfcFVjAfDU
http://www.youtube.com/watch?v=Z0JzJBZSx6g
http://www.youtube.com/watch?v=l48rZpqwkxA
http://www.youtube.com/watch?v=mAqeCOwa0a8
http://www.youtube.com/watch?v=UDZIsGQjfaM
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Capital: Campo Grande página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+ca

mpo+grande+ms&filters=video&search_sort=video_view_count 

Acesso em 31/07/2013 

Obs.: Como há Campo Grande também no RJ, para pesquisa utilizei Campo Grande MS 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+campo+grande+ms&filters=video&search_sort=video_view_count
http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+campo+grande+ms&filters=video&search_sort=video_view_count
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Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 18 

- 2 Vídeos de reportagem; 

- 1 vídeo é de Campo Grande RJ; 

- 1 vídeo de um pai batendo na filha; 

- 1 videoclip; 

- 11 vídeos de apresentação (6 deles do Luan Santana); 

- 1 vídeo de uma criança vendo uma estátua viva; 

- 1 vídeo de um brinquedo de papai Noel que toca uma música e se movimenta. 

Total de vídeos caseiros: 02 

- 1 vídeo de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo de forró (dança de salão). 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=Uaalm-FbeNQ 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=xZjBM3_zBDA 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Uaalm-FbeNQ
http://www.youtube.com/watch?v=xZjBM3_zBDA
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Capital: Campo Grande – página 2  

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+campo+grande+ms&page=2  

Acesso em 31/07/2013 

 

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+campo+grande+ms&page=2
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+campo+grande+ms&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 15 

- 1 vídeo de reportagem; 

- 1 vídeo de Nioaque MS; 

- 1 vídeo teve problemas e não reproduziu o conteúdo (“Amigos da Tradiçao”); 

- 1 vídeo de aterrissagem; 

- 7 Vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo de uma festa Rave que mostra basicamente o Dj da festa; 

- 2 vídeos de fotos; 

- 1 vídeo de criança fazendo oração  

Total de vídeos caseiros: 05 

- 1 vídeo de criança dançando catira 

- 1 vídeo de dança de rua (passinho) 

- 2 vídeos com movimentação erotizada 

-1 vídeo de coreografia dançada livremente/ improvisada 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=dTUkWCok3g

U 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=FpukLaKLOjs 

Os meninos fazem principalmente a “dança dos 

passinhos”.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=2ltubRqRvbg 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=pu5PD_Pa-nM 

http://www.youtube.com/watch?v=dTUkWCok3gU
http://www.youtube.com/watch?v=dTUkWCok3gU
http://www.youtube.com/watch?v=FpukLaKLOjs
http://www.youtube.com/watch?v=2ltubRqRvbg
http://www.youtube.com/watch?v=pu5PD_Pa-nM
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http://www.youtube.com/watch?v=VVz95dg6-6A 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=VVz95dg6-6A
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Capital: Cuiabá MT – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+cuiab%C3%A1  

Acesso em 31/07/2013 

 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+cuiab%C3%A1
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+cuiab%C3%A1
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Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 

- 2 vídeos de fotos; 

- 1 vídeo de propaganda; 

- 1 vídeo de show sertanejo; 

- 4 vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo de criança brincando( já apareceu em outra capital – “criança de 3 anos dançando 

no tapete”); 

- 1 vídeo de reportagem; 

- 1 vídeo não reproduziu (“crianças dançando na festa junina”). 

Total de vídeos caseiros: 09 

- 4 vídeos com movimentação erotização; 

- 1 vídeo de free step (dança de rua); 

- 1 vídeo de crianças dançando lambada (dança de salão); 

- 2 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo de brincadeira dançada. 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0vDWOu48t

0 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RvFt9wwmOJs  

 
http://www.youtube.com/watch?v=Z6yvYPzBHJQ 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=yD-YbIsjmGQ 

A menina assiste a clipes musicais e dança 

requebrando; faz  “caras e bocas” sensuais. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0vDWOu48t0
https://www.youtube.com/watch?v=Y0vDWOu48t0
https://www.youtube.com/watch?v=RvFt9wwmOJs
http://www.youtube.com/watch?v=Z6yvYPzBHJQ
http://www.youtube.com/watch?v=yD-YbIsjmGQ
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http://www.youtube.com/watch?v=1Oz2oSfaGCQ 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=-gKzbNzbHjg 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=wRx5XjNLm2k 

Não tem nada de pagode. Na verdade, os adultos 

estão dançando músicas de Axé e a menininha tenta 

cantar e dançar livremente. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=NI9aAz7OipU 

 
http://www.youtube.com/watch?v=_Yw4dZ4kF8c 

  

http://www.youtube.com/watch?v=1Oz2oSfaGCQ
http://www.youtube.com/watch?v=-gKzbNzbHjg
http://www.youtube.com/watch?v=wRx5XjNLm2k
http://www.youtube.com/watch?v=NI9aAz7OipU
http://www.youtube.com/watch?v=_Yw4dZ4kF8c


 Elaine Izabel da Silva Cruz       248 
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Capital: Cuiabá – página 2  

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+cuiab%C3%A1&page=2 

Acesso em 31/07/2013 

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+cuiab%C3%A1&page=2
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+cuiab%C3%A1&page=2


 Elaine Izabel da Silva Cruz       249 

O PAPEL DO ENSINO DA DANÇA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ESTEREÓTIPOS COREOGRÁFICOS NO CIBERESPAÇO 

 

 

Total de vídeos na segunda página: 17 

 

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 08 

- 1 vídeo de tutorial de tutorial do arrocha (também encontrado como resultado em outras 

cidades); 

- 4 vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo de Jangada/MT; 

- 2 vídeos de reportagem. 
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Total de vídeos caseiros: 09 

- 5 vídeos com movimentação dos quadris ao estilo funk/ descendo até o chão 

- 2 vídeos de hip hop 

- 1 vídeo de coreografia dançada livremente/ improvisada 

- 1 vídeo com crianças dançando música cristã 

 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=6SuanpJnk-s 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=-n9ZfPov3Zw 

Na p.1 há um vídeo postado pelo mesmo usuário e 

com o mesmo nome, porém o vídeo não é o 

mesmo. Neste, as crianças misturaram o lambadão 

com o funk. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=1xGFZ_vsjzs 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=jpvqL2AX1FI 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=olAm643VfgA 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rMbhBjFkR8E 

Esse rebolation é o da “dança dos passinhos”. Será 

categorizado como de rua. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6SuanpJnk-s
http://www.youtube.com/watch?v=-n9ZfPov3Zw
http://www.youtube.com/watch?v=1xGFZ_vsjzs
http://www.youtube.com/watch?v=jpvqL2AX1FI
http://www.youtube.com/watch?v=olAm643VfgA
http://www.youtube.com/watch?v=rMbhBjFkR8E
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http://www.youtube.com/watch?v=YAHgdgkftP4 

A voz de adulto pede pra menina rebolar e fala 

“Kuduro” referindo-se à dança sensual/rebolada 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=cXJduWEM0GU 

 
http://www.youtube.com/watch?v=l0t8VKMjaGI 

Uma voz de adulto (mulher)diz: “Rebola até o chão pra 

eu ver”. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=YAHgdgkftP4
http://www.youtube.com/watch?v=cXJduWEM0GU
http://www.youtube.com/watch?v=l0t8VKMjaGI
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Capital: Curitiba – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

https://www.youtube.com/results?filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%

A7ando+em+curitiba&search_sort=video_view_count Acesso em 01/08/2013 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

https://www.youtube.com/results?filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+curitiba&search_sort=video_view_count
https://www.youtube.com/results?filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+curitiba&search_sort=video_view_count


 Elaine Izabel da Silva Cruz       253 

O PAPEL DO ENSINO DA DANÇA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ESTEREÓTIPOS COREOGRÁFICOS NO CIBERESPAÇO 

 

 

Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 15 

- 8 Vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo de crianças brigando; 

- 4 vídeos de reportagem; 

- 2 vídeos tiveram problemas e não reproduziram o conteúdo (“Menino dançando rebolation 

do prangolé”/ “Lucas dançando paramram”). 

Total de vídeos caseiros: 05 

- 2 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 2 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo de crianças dançando dança de rua. 

 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=YQCPJv_6Vi8 

Apesar de Curitiba não ter praia, como Curitiba 

está na descrição do video, entendi que ele deve ser 

de Curitiba… Dançando música eletrônica, 

livremente. 

 

 
Enviado em 24/10/2011 

https://www.youtube.com/watch?v=yawF0h80HuE 

Esse vídeo também foi resultado da pesquisa em 

outra cidade…procurar depois e observer se foi 

postado pelo mesmo usuário. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hZMpJRcJklg 

 

 
Publicado em 08/10/2012 

https://www.youtube.com/watch?v=fbgM_e8QwV

M 

Apesar da música ser famosa, a criança não tenta 

reproduzir os movimentos característicos dela e 

nenhum adulto tenta induzi-la a fazer gestos já 

conhecidos. Dança livremente. 

https://www.youtube.com/watch?v=YQCPJv_6Vi8
https://www.youtube.com/watch?v=yawF0h80HuE
https://www.youtube.com/watch?v=hZMpJRcJklg
https://www.youtube.com/watch?v=fbgM_e8QwVM
https://www.youtube.com/watch?v=fbgM_e8QwVM
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https://www.youtube.com/watch?v=Kivl4c1xXLk 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Kivl4c1xXLk
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Capital: Curitiba – página 2  

Link da Pesquisa realizada: 

https://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+c

uritiba&filters=video&search_sort=video_view_count&page=2  

Acesso em 01/08/2013 

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+curitiba&filters=video&search_sort=video_view_count&page=2
https://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+curitiba&filters=video&search_sort=video_view_count&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 11 

- 6 Vídeos de apresentação; 

- 2 vídeos de tutorial de tutorial do arrocha (presente também em resultados de outras 

cidades); 

- 1 vídeo mostrando o vento batendo em um objeto dependurado em uma árvore; 

- 2 vídeos tiveram problemas e não reproduziram o conteúdo (“Dennya dançando na festa 

julina”/ “crianças dançando no sabuji2011 parte 2”). 

Total de vídeos caseiros: 09 

- 2 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo de crianças dançando “dança de salão” (aviões do forró); 

-  4 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo dançando Michael Jackson; 

- 1 vídeo de adultos copiando uma movimentação de algum video. 

 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ySOpb1tuYd4 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aMWoV-

Av68I 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JuAL9pKL7e8 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6yDkmMkO

F8 

https://www.youtube.com/watch?v=ySOpb1tuYd4
https://www.youtube.com/watch?v=aMWoV-Av68I
https://www.youtube.com/watch?v=aMWoV-Av68I
https://www.youtube.com/watch?v=JuAL9pKL7e8
https://www.youtube.com/watch?v=Z6yDkmMkOF8
https://www.youtube.com/watch?v=Z6yDkmMkOF8
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https://www.youtube.com/watch?v=_MPK0L78w3

w 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WG0Br5NiJ1E 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CaSdnRn2ynQ 

Estão copiando uma movimentação de algum 

video, mas não é uma dança famosa. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BX19EG5EjP

E  

As meninas dançam livremente sem se 

preocuparem com a coreografia já existente da 

música. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3bwRx1Y5NJI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_MPK0L78w3w
https://www.youtube.com/watch?v=_MPK0L78w3w
https://www.youtube.com/watch?v=WG0Br5NiJ1E
https://www.youtube.com/watch?v=CaSdnRn2ynQ
https://www.youtube.com/watch?v=BX19EG5EjPE
https://www.youtube.com/watch?v=BX19EG5EjPE
https://www.youtube.com/watch?v=3bwRx1Y5NJI
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Capital: Florianópolis – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+florian%C3%B3polis  

Acesso em 05/08/2013 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+florian%C3%B3polis
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+florian%C3%B3polis
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Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 17 

- 12 vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo com aula de inglês; 

- 1 vídeo com áudio de uma música; 

- 1 vídeo de tutorial de tutorial do arrocha (resultado também em outras capitais); 

- 1 vídeo com Coral de crianças; 

- 1 vídeo com erro, não sendo possível acessar seu conteúdo (“é na sola da bota...”). 

Total de vídeos caseiros: 03 

-  1 vídeo com movimentação erotizada; 

- 2 vídeo com criança dançando balé . 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mWRJ9ySK7LI 

Esse vídeo foi resultado também em outra capital. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=-Y17N9P6U0I 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=o1bqEFU7224 

  

http://www.youtube.com/watch?v=mWRJ9ySK7LI
http://www.youtube.com/watch?v=-Y17N9P6U0I
http://www.youtube.com/watch?v=o1bqEFU7224
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Capital: Florianópolis – página 2 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+flo

rian%C3%B3polis&filters=video&search_sort=video_view_count&page=2 

 Acesso em 05/08/2013  

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

 

Total de vídeos na segunda página: 01 

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 01 

- 1 vídeo de apresentação 

Total de vídeos caseiros: 0 

Obs.: Na primeira página aparecem aproximadamente 786 resultados, mas só tem vídeos até 

a página 2, sendo que nesta só há 1 vídeo.  

  

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+florian%C3%B3polis&filters=video&search_sort=video_view_count&page=2
http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+florian%C3%B3polis&filters=video&search_sort=video_view_count&page=2
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Capital: Fortaleza – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7a+dan%C3%A7ando+em+fort

aleza&search_sort=video_view_count&filters=video   Acesso em 07/08/2013 

 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7a+dan%C3%A7ando+em+fortaleza&search_sort=video_view_count&filters=video
http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7a+dan%C3%A7ando+em+fortaleza&search_sort=video_view_count&filters=video


 Elaine Izabel da Silva Cruz       265 

O PAPEL DO ENSINO DA DANÇA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ESTEREÓTIPOS COREOGRÁFICOS NO CIBERESPAÇO 

 

Total de vídeos na primeira página: 20 

Análise dos vídeos levantados  

 

Total de vídeos não caseiros: 09 

- 6 vídeos de apresentação (1 vídeo é com o menino Luis Otávio, dos virais 

http://www.youtube.com/watch?v=idskykfEW3U);  

- 1 vídeo de Teresina/PI;  

- 1 vídeo de Maceió;  

- 1 vídeo de reportagem (sobre o menino Luis Otávio, dos virais 

http://www.youtube.com/watch?v=fdd99JDNWTs). 

Total de vídeos caseiros: 11 

- 4 vídeos com movimentação erotizada; 

- 4 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

http://www.youtube.com/watch?v=idskykfEW3U
http://www.youtube.com/watch?v=fdd99JDNWTs
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- 1 vídeo da coreografia “show das poderosas”; 

- 1 vídeo da coreografia “kuduro”; 

- 1 vídeo com coreografia “lek lek”. 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Au79HClNb0M 

Vídeo encontrado em outras capitais. É um viral. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=1lxZnhm7mwU 

Nesse vídeo a música é diferente dos demais. É um 

arrocha 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=XW70f-Yh-x0  

Dançando livremente 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=nxTaY3tMQJ8 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=IxTygfpKH6U 

Dançando livremente 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=wBNSFUP8rTg 

O menino reproduz a coreografia kuduro. Não faz 

nenhum movimento sensual, mas não sei a 

finalidade de estar de cueca. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Au79HClNb0M
http://www.youtube.com/watch?v=1lxZnhm7mwU
http://www.youtube.com/watch?v=XW70f-Yh-x0
http://www.youtube.com/watch?v=nxTaY3tMQJ8
http://www.youtube.com/watch?v=IxTygfpKH6U
http://www.youtube.com/watch?v=wBNSFUP8rTg
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http://www.youtube.com/watch?v=EbWxdQQSdG

E 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=w-

qWDVwaAoA 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=VATw3FWIc_

Y 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=S8-O18pf6lc   

A imagem está ruim, mas pelos comentários e 

risadas a impressão é de que ele está rebolando. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=xX-C-58GWJo 

  

http://www.youtube.com/watch?v=EbWxdQQSdGE
http://www.youtube.com/watch?v=EbWxdQQSdGE
http://www.youtube.com/watch?v=w-qWDVwaAoA
http://www.youtube.com/watch?v=w-qWDVwaAoA
http://www.youtube.com/watch?v=VATw3FWIc_Y
http://www.youtube.com/watch?v=VATw3FWIc_Y
http://www.youtube.com/watch?v=S8-O18pf6lc
http://www.youtube.com/watch?v=xX-C-58GWJo


 Elaine Izabel da Silva Cruz       268 

O PAPEL DO ENSINO DA DANÇA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ESTEREÓTIPOS COREOGRÁFICOS NO CIBERESPAÇO 

Capital: Fortaleza – página 2 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%

A7a+dan%C3%A7ando+em+fortaleza&filters=video&page=2 Acesso em 07/08/2013 

 

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7a+dan%C3%A7ando+em+fortaleza&filters=video&page=2
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7a+dan%C3%A7ando+em+fortaleza&filters=video&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 20 

Análise dos vídeos levantados  

 

Total de vídeos não caseiros: 

- 7 vídeos de apresentação;  

- 1 vídeo de SP;  

- 1 vídeo de uma tempestade em Fortaleza;  

- 1 vídeo de tutorial de tutorial do arrocha ( resultado em outras capitais). 

 

Total de vídeos caseiros: 10 

- 4 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 3 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo da coreografia “rebolation” do parangolé; 

- 1 vídeo com coreografia do grupo “girls generation”; 

- 1 vídeo com a coreografia da música “vou não, posso não”. 
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Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=xHvyY3vbE-g 

A menina dança livremente. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=oIuXnj-DuFI 

Achei difícil de categorizar, mas por causa das 

reboladas excessivas, vai entrar em danças em 

movimentação erotizada. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=uPlSks7nGoQ 

Cantando e dançando o coro de “rebolation” do 

parangolé. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=l1UulFc6
myY 

Dançam livremente 

 
http://www.youtube.com/watch?v=EXAmH5ja-Pk 

O menino estava dançando a coreografia do 

“rebolation” do  grupo parangolé. Então, uma 

mulher fala “vira, vira”; o menino coloca a mão na 

cabeceira da cama e ela diz “vai, vai, vai” e ele 

começa rebolar, fazendo movimentos sensuais. A 

mulher começa a rir. Depois o menino ainda rebola 

de frente e, por fim, de costas, coloca a mão na 

parede e faz o mesmo movimento. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=uPRNr4FVQZw 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=_gWHcnXcJiY 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=r-6OIMtnE5o 

Dançando livremente 

http://www.youtube.com/watch?v=xHvyY3vbE-g
http://www.youtube.com/watch?v=oIuXnj-DuFI
http://www.youtube.com/watch?v=uPlSks7nGoQ
http://www.youtube.com/watch?v=l1UulFc6myY
http://www.youtube.com/watch?v=l1UulFc6myY
http://www.youtube.com/watch?v=EXAmH5ja-Pk
http://www.youtube.com/watch?v=uPRNr4FVQZw
http://www.youtube.com/watch?v=_gWHcnXcJiY
http://www.youtube.com/watch?v=r-6OIMtnE5o


 Elaine Izabel da Silva Cruz       271 

O PAPEL DO ENSINO DA DANÇA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ESTEREÓTIPOS COREOGRÁFICOS NO CIBERESPAÇO 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5cuDVcUX9rc 

O menininho mais anda do que dança. Mas, como 

ele está se divertindo, vou categorizá-lo em 

dançando livremente. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=yVNs7XZgR7Y 

O menino reproduz a coreografia da música 

  

http://www.youtube.com/watch?v=5cuDVcUX9rc
http://www.youtube.com/watch?v=yVNs7XZgR7Y
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Capital:Goiânia – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+goi%C3%A2nia 

Acesso em 31/07/2013. 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+goi%C3%A2nia
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+goi%C3%A2nia
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Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 09 

- 1 vídeo de Belém do Pará; 

- 1 vídeo de meninos adolescentes fazendo bagunça; 

- 4 Vídeos de apresentação (1 deles também apareceu no resultado de Brasília, 1 com a banda 

calypso); 

- 1 vídeo de Porto Alegre; 

- 1 vídeo de tutorial de tutorial do arrocha (acho que não é de Goiânia); 

- 1 vídeo com erro, não sendo possível acessar seu conteúdo (“Nó Cego Band - Dançando: vo 

sim, quero sim, posso sim”). 

Total de vídeos caseiros: 11 

- 6 vídeos com movimentação erotizada; 

- 3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo de crianças dançando “dança de salão” (calypso); 

- 1 vídeo de criança dançando catira (dança regional). 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=PX_byzDzO10 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=z2IEaCN3Z0Y 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mff6_8v-DyE 

A música é da banda calypso, mas as crianças 

dançam livremente. Nem mesmo a jogada de 

cabelo característica da Joelma elas fazem. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oSGQI_C6rCc 

https://www.youtube.com/watch?v=PX_byzDzO10
https://www.youtube.com/watch?v=z2IEaCN3Z0Y
https://www.youtube.com/watch?v=mff6_8v-DyE
https://www.youtube.com/watch?v=oSGQI_C6rCc
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Vai entrar como dança de salão.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=TFOeqNZu3A

A 

Dançando espontaneamente  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rz-Q7cdTVkc 

Música da banda calypso, mas a dança 

espontânea/livre. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=n5mlwMGCSj

U 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PgXyNdjxnpI 

A mãe fala pra menininha: “Vai filha, segura aqui 

(referindo-se a cadeira) e dança o créu”. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=e8AjfGkEm0I 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_0cJoZd9o  

As criança dançam livremente. 

 
https://www.youtube.com/results?v=Xv9YfZGhDnM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TFOeqNZu3AA
https://www.youtube.com/watch?v=TFOeqNZu3AA
https://www.youtube.com/watch?v=rz-Q7cdTVkc
https://www.youtube.com/watch?v=n5mlwMGCSjU
https://www.youtube.com/watch?v=n5mlwMGCSjU
https://www.youtube.com/watch?v=PgXyNdjxnpI
https://www.youtube.com/watch?v=e8AjfGkEm0I
https://www.youtube.com/watch?v=Bt_0cJoZd9o
https://www.youtube.com/results?v=Xv9YfZGhDnM
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Capital: Goiânia – página 2 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+goi%C3%A2nia&page=2  

Acesso em 31/07/2013. 

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+goi%C3%A2nia&page=2
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+goi%C3%A2nia&page=2
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Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 13 

- 5 vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo de criança brincando; 

- 2 vídeos com erro, não sendo possível acessar seu conteúdo (“Menino De 11 Meses 

Dançando Tchu Tcha Tcha” e Dia das crianças, Igreja Evangélica Verbo da Vida, Bia dançando); 

- 2 vídeos de tutorial de tutorial do arrocha ( acho que não é de Goiânia, um deles presente 

também na p.1); 

- 1 vídeo de Icoaraci- PA; 

- 1 vídeo de fotos; 

 1 vídeo de um bebê se divertindo ao som de uma música que alguém está cantando 

(“MENOR DANÇARINA DO BRASIL ( ISABELLA -GOIANIA )”). 

Total de vídeos caseiros: 07 

- 3 vídeos com movimentação erotizada; 

- 3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo dançando calypso (com a movimentação da Joelma de jogar os cabelos). 

 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros. 

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=mAMZY7Q-

hqc 

Dançando livremente, se divertindo. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TVGeZJC6zn

A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mAMZY7Q-hqc
https://www.youtube.com/watch?v=mAMZY7Q-hqc
https://www.youtube.com/watch?v=TVGeZJC6znA
https://www.youtube.com/watch?v=TVGeZJC6znA
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https://www.youtube.com/watch?v=wjaMPNPS7X

E 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=agui13-bqz0 

O bebê se movimenta com alegria ao som da 

música. Para categorização, vai entrar como 

“dançando livremente”. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=B7GHaMji5A4 

Apesar da legenda, as crianças estão dançando 

livremente. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=l29nOuNns7k 

Apesar de a menininha dançar livremente, ela pára 

várias vezes pra fazer a “jogada de cabelo” 

caracterítica da Joelma. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JMGDir9XXH4  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaMPNPS7XE
https://www.youtube.com/watch?v=wjaMPNPS7XE
https://www.youtube.com/watch?v=agui13-bqz0
https://www.youtube.com/watch?v=B7GHaMji5A4
https://www.youtube.com/watch?v=l29nOuNns7k
https://www.youtube.com/watch?v=JMGDir9XXH4
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Capital: João Pessoa – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+jo%C3%A3o+pessoa 

Acesso em 01/08/2013. 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado  

 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+jo%C3%A3o+pessoa
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+jo%C3%A3o+pessoa
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Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 14 

- 1 vídeo de Bela Vista do Paraíso/PR;  

- 8 vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo de Belém do Pará;  

- 1 vídeo com show de uma banda;  

- 1 ‘vídeo’ com uma música “Esta menina a dança”-João Lóio;  

- 1 vídeo de Alagoa Grande/PB( esse vídeo é interessante, mostra a comunidade Caiana dos 

Crioulos dançando cirando e coco de roda: 

http://www.youtube.com/watch?v=iOibdbrM378); 

 - 1 vídeo com erro, não sendo possível acessar seu conteúdo ( “Bruna dançando loucamente 

no supra”). 

Total de vídeos caseiros: 06 

- 3 vídeos com movimentação dos quadris ao estilo funk/ descendo até o chão 

- 2 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada 

- 1 vídeo com menino dançando a música lek lek 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=o2QMdO3b8gA 

A música é sertaneja, mas a movimentação é mais 

próxima do funk. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5-vvgkjpT0w 

A criança dança livremente sem interferência de 

adultos ou imposições de como se dança o refrão 

da música. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iOibdbrM378
http://www.youtube.com/watch?v=o2QMdO3b8gA
http://www.youtube.com/watch?v=5-vvgkjpT0w
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http://www.youtube.com/watch?v=o69GJSRnKxo 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Bfsjp3FtvZ4 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=t_9pm67JrCQ 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=IH7IMNLb4KI 

  

http://www.youtube.com/watch?v=o69GJSRnKxo
http://www.youtube.com/watch?v=Bfsjp3FtvZ4
http://www.youtube.com/watch?v=t_9pm67JrCQ
http://www.youtube.com/watch?v=IH7IMNLb4KI
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Capital: João Pessoa – página 2  

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+jo

%C3%A3o+pessoa&search_sort=video_view_count&filters=video&page=2 

Acesso em 01/08/2013. 

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+jo%C3%A3o+pessoa&search_sort=video_view_count&filters=video&page=2
http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+jo%C3%A3o+pessoa&search_sort=video_view_count&filters=video&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

 

Total de vídeos não caseiros: 10 

- 2 vídeos de reportagem;  

- 1 vídeo de Gurjão/PB;  

- 4 vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo clipe de uma escola; 

- 1 vídeo de tutorial de tutorial do arrocha (também foi resultado em outras cidades); 

-1 vídeo de adolescentes brincando, mas termina em briga. 

Total de vídeos caseiros: 10 

- 4 vídeos com movimentação dos quadris ao estilo funk/ descendo até o chão 

- 1 vídeo de adulto dançando dança de rua 

- 3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada 

- 1 vídeo de casal dançando dança de salão 

- 1 vídeo de criança tentando dançar a coreografia da música rebolation. 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=gGROWVd-

7Tk 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ljt9nQnNG5I 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=wB04ScsKLCo 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=dFkvzS_Z5UY 

A menina dança como se quisesse criticar o modo 

sensual que se dança no clipe original da música. É 

interessante. Vai entrar em “dançando livremente”. 

http://www.youtube.com/watch?v=gGROWVd-7Tk
http://www.youtube.com/watch?v=gGROWVd-7Tk
http://www.youtube.com/watch?v=ljt9nQnNG5I
http://www.youtube.com/watch?v=wB04ScsKLCo
http://www.youtube.com/watch?v=dFkvzS_Z5UY
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http://www.youtube.com/watch?v=YwFsFRywq0Q 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Xk07jVurves 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5guxP5kwCtU 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=L8AOH3kEMW8 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=VdcTYSbAzVo 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mAMZY7Q-

hqc 

  

http://www.youtube.com/watch?v=YwFsFRywq0Q
http://www.youtube.com/watch?v=Xk07jVurves
http://www.youtube.com/watch?v=5guxP5kwCtU
http://www.youtube.com/watch?v=L8AOH3kEMW8
http://www.youtube.com/watch?v=VdcTYSbAzVo
http://www.youtube.com/watch?v=mAMZY7Q-hqc
http://www.youtube.com/watch?v=mAMZY7Q-hqc
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Capital: Macapá  

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%

A7as+dan%C3%A7ando+em+macap%C3%A1&filters=video  

Acesso em 06/08/2013 

 

Printscreen da página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

 

 

Total de vídeos na primeira e única página: 10 

 

 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+macap%C3%A1&filters=video
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+macap%C3%A1&filters=video
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 

- 3 vídeos de apresentação;  

- 1 vídeo de Virgulândia/MG (“Criança dançando bonde das maravilhas – Virgulândia” -  

vale a pena assistir: http://www.youtube.com/watch?v=PcGYbUgfU_E); 

- 1 vídeo com montagens. 

Total de vídeos caseiros: 05 

- 1 vídeo com movimentação erotizada 

- 1 vídeo de dança salão; 

- 2 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo com dança de rua 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.

 
http://www.youtube.com/watch?v=seuByAcEyCU 

A mãe pede pra filha dançar, depois pega o pinico 

pra ela fazer xixi.A criança senta no pinico e logo 

levanta. A mãe insiste e diz : “dança filha, assim ó 

créu, créu... agora balança o bumbum, de costas, 

até o chão”.  E cai na gargalhada ao ver a filha 

dançando. 

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=E_tXg9h8Ghk  

Duas mulheres dançando muito bem dança de 

salão, acho que é a música é um tecno brega.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=waGzLn2Z2yw 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=a9dmCfRcaNo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PcGYbUgfU_E
http://www.youtube.com/watch?v=seuByAcEyCU
http://www.youtube.com/watch?v=E_tXg9h8Ghk
http://www.youtube.com/watch?v=waGzLn2Z2yw
http://www.youtube.com/watch?v=a9dmCfRcaNo
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http://www.youtube.com/watch?v=vgN8_mOS6WQ 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=vgN8_mOS6WQ
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Capital: Maceió – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_quer

y=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+macei%C3%B3   

Acesso em 07/08/2013 

 

Printscreen da primeira página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+macei%C3%B3
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+macei%C3%B3
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Total de vídeos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 

- 6 Vídeos de apresentação; 

-  1 vídeo de divulgação de uma coreografia cristã (“bem da hora”);  

- 1 vídeo da cidade de Pombal; 1 vídeo com “bagunça” ( “Contato Maceió – trote criança”);  

- 1 vídeo de tutorial do arrocha ( resultante também em outras capitais). 

Total de vídeos caseiros: 10 

- 1 vídeo de dança de salão (reggae-arrocha); 

- 6 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo dançando lek lek; 

- 1 vídeo dançando gangam style; 

-  1 vídeo de coreografia dançada livremente/ improvisada. 

Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=9MiyjNy9Z4E 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Fwh7EG6T-7c 

As meninas dançam o funk sensualmente 

rebolando, a de vestido preto está mais a vontade 

que a de vestido rosa (interessante perceber que a 

roupa delas não é de criança, e elas estão maquiada, 

etc). Mais no fim do vídeo a de preto de vira de 

costa, coloca a mão na parede e começa a rebolar. 

A de vestido rosa olha a cena espantada e olha pra 

‘mãe’ como se estivesse pedindo uma aprovação. 

Então a mãe fala: “bota a mão na parede, vai!”. A 

menina se vira, coloca a mão na parede e rebola. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=o69GJSRnKxo 

Acho que esse vídeo foi resultado em outra capital. 

O menino dança cheio de “marra” como se fosse os 

“manos” das comunidades. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mTz3NaHe9Ug 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9MiyjNy9Z4E
http://www.youtube.com/watch?v=Fwh7EG6T-7c
http://www.youtube.com/watch?v=o69GJSRnKxo
http://www.youtube.com/watch?v=mTz3NaHe9Ug
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http://www.youtube.com/watch?v=-d-7Pbm3xkc 

As meninas dançam até o chão. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=2Oxa2EOUljY 

A menina até tenta dançar livremente, mas a todo o 

momento interrompe seus movimentos para rebolar 

até o chão de frente ou de costas. Por entender que 

ela tem em seu corpo o “rebolar até o chão” como 

movimento estereotipado, o vídeo vai entrar na 

categoria de dança erotizada. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=HU-tns-WjiY 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=tYOG2_IGIwk 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=89GAiUWXHv

Y 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=dr-jOeyvkh0 

Vídeo com qualidade ruim... A música é axé. A 

dança tem movimentos de quadris semelhantes ao 

do funk 

  

http://www.youtube.com/watch?v=-d-7Pbm3xkc
http://www.youtube.com/watch?v=2Oxa2EOUljY
http://www.youtube.com/watch?v=HU-tns-WjiY
http://www.youtube.com/watch?v=tYOG2_IGIwk
http://www.youtube.com/watch?v=89GAiUWXHvY
http://www.youtube.com/watch?v=89GAiUWXHvY
http://www.youtube.com/watch?v=dr-jOeyvkh0
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Capital: Maceió – página 2 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+m

acei%C3%B3&search_sort=video_view_count&filters=video&page=2  Acesso em 

07/08/2013 

 

Printscreen da segunda página do YouTube contendo a lista de clipes resultantes do 

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+macei%C3%B3&search_sort=video_view_count&filters=video&page=2
http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+macei%C3%B3&search_sort=video_view_count&filters=video&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 20 

Análise dos vídeos levantados  

 

Total de vídeos não caseiros: 11 

- 1 vídeo mostrando uma avenida de Maceió;  

- 1 vídeo com músicas de reggae; 

- 6 vídeos de apresentação;  

- 1 vídeo de uma criança ouvindo música e mexendo no computador ( “ Engraçado, criança 

dançado”);  

- 1 vídeo de fotos;  

- 1 vídeo de um bebê batendo algumas palmas enquanto alguém canta uma música. 

 

Total de vídeos caseiros: 09 

- 3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 2 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo dançando kuduro; 

- 3 vídeos dançando gangam style. 


