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

presente nos vídeos caseiros. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ox8IEln_uAo 

O vídeo foi editado, provavelmente a menina não 

está dançando a música do vídeo. Mas, da pra 

perceber que ela dança livremente. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ea5_7f8xgV0  

Esse vídeo é interessante, porque está tocando uma 

música cristã e o rapaz está dançcando livremente e 

incentivando a menina a dançar, mas ela em vários 

momentos prefere ficar rebolando e fazendo 

movimentos sensuais. Por entender que ela tem em 

seu corpo o “rebolar até o chão” como movimento 

impregnado e padronizado, o vídeo vai entrar na 

categoria de movimentos ao estilo funk. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=M-e1tGgwvvE  

A menina canta e dança a coreografia do kuduro, 

mas não faz movimentos sensuais. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xhFuyAAIQH0   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=S5I2XJaYB8M 

O vídeo é curtinho e não tem som. Mas, ao que parece, 

as pessoas dançam livremente, se divertindo na praia 

http://www.youtube.com/watch?v=ox8IEln_uAo
http://www.youtube.com/watch?v=ea5_7f8xgV0
http://www.youtube.com/watch?v=M-e1tGgwvvE
http://www.youtube.com/watch?v=xhFuyAAIQH0
http://www.youtube.com/watch?v=S5I2XJaYB8M
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http://www.youtube.com/watch?v=vMoEkc4AHsc 

 

 

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

Os meninos estão assistindo ao vídeo gagnam style. 

O mais velho não dança e o mais novo dança 

livremente, sem reproduzir os movimentos 

característicos da coreografia. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=q29bvNMKNx

Y 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=vMoEkc4AHsc
http://www.youtube.com/watch?v=cmXYZ-mCrPc
http://www.youtube.com/watch?v=q29bvNMKNxY
http://www.youtube.com/watch?v=q29bvNMKNxY
http://www.youtube.com/watch?v=cbX_znZpEKU
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Capital: Manaus  

Link da Pesquisa realizada: 

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

anaus&search_sort=video_view_count&filters=video 

Acesso em 07/08/2013  

 

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

levantamento realizado: 

 

 

Total de vídeos na primeira e única página: 5 

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

Total de vídeos não caseiros: 04 

- 3 vídeos de apresentação;  

- 1 vídeo de propaganda do dvd da galinha pintadinha. 

Total de vídeos caseiros: 01 

- 1 vídeo dançando gangnam style. 

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

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=N3YOYB-DNFs 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=N3YOYB-DNFs
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Capital: Natal – página 1 

Obs.: Tentando evitar que muitos vídeos relativos à data do natal aparecessem, a pesquisa foi 

realizada com Natal/RN. 

Link da Pesquisa realizada: 

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

tal/rn&filters=video&search_sort=video_view_count 

 Acesso em 04/08/2013 

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

levantamento realizado: 

 

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

Total de vídeos não caseiros: 16 

- 1 vídeo de menino que não gosta de tomar banho;  

- 10 vídeos de apresentação ( 2 natal); 

- 1 vídeo de reportagem;  

- 1 vídeo de uma menininha sentada no vaso;  

- 1 vídeo de Baraúna/ RN;  

- 1 vídeo de Parnamirim/RN;  

- 1 vídeo de Potiguara do Katu/RN. 

Total de vídeos caseiros: 04 

- 1 vídeo copiando patati-patatá; 

- 1 vídeo dançando swingueira (parece axé); 

- 1 vídeo com coreografia da música “é fogo”; 

- 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=h5oeUFRsY-Q 

 

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

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=kRkQZTxh_0c 

 

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

 

http://www.youtube.com/watch?v=h5oeUFRsY-Q
http://www.youtube.com/watch?v=xEtsNvzUTUI
http://www.youtube.com/watch?v=kRkQZTxh_0c
http://www.youtube.com/watch?v=srl_YQirAmg
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Capital: Natal – página 2 

Link da Pesquisa realizada: 

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

7ando+em+natal%2Frn&search_sort=video_view_count&page=2  

Acesso em 04/08/2013. 

 

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

levantamento realizado: 

 

http://www.youtube.com/results?filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+natal%2Frn&search_sort=video_view_count&page=2
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+natal%2Frn&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: 14 

- 10 Vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo de Ceará Mirim/RN; 

- 2 vídeos de reportagem;  

-1 vídeo com animação computacional. 

Total de vídeos caseiros: 06 

- 3 Vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo dançando a música requebra cantada por um grupo infantile; 

- 1 vídeo de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo com a música do harlem shake. 

 

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

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=HRZvmsvFZ3g 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=dfvzYI8-nfc 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=HccFgoX5KmY 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=MAnEsGF
wvao 

O menino rebola e movimenta os braços 
como na dança do “créu” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HRZvmsvFZ3g
http://www.youtube.com/watch?v=dfvzYI8-nfc
http://www.youtube.com/watch?v=HccFgoX5KmY
http://www.youtube.com/watch?v=MAnEsGFwvao
http://www.youtube.com/watch?v=MAnEsGFwvao


 Elaine Izabel da Silva Cruz       308 

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=6F0jX8CTIrI 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=2HZDxZPA8n

A 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=6F0jX8CTIrI
http://www.youtube.com/watch?v=2HZDxZPA8nA
http://www.youtube.com/watch?v=2HZDxZPA8nA
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Capital: Palmas – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

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

7ando+em+palmas&search_sort=video_view_count   

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_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+palmas&search_sort=video_view_count
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+palmas&search_sort=video_view_count
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Total de vídeo na primeira página: 20 

 

Análise dos vídeos levantados  

 

Total de vídeos não caseiros: 11 

- 1 vídeo de divulgação de um material pedagógico;  

- 5 vídeos de apresentação; 

-  1 vídeo de tutorial do arrocha;  

- 2 vídeos de bebê brincando/conversando; 

-  1 vídeo de Ilha Grande/RJ; 

- 1 vídeo de divulgação de um shopping. 

Total de vídeos caseiros: 09 

- 2 vídeos de criança dançando brincadeiras musicadas infantis ( “galinha pintadinha”/ “quem 

está feliz, bate palmas”); 
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- 2 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo com a coreografia kuduro ; 

- 3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo com a coreografia  dangerous/ Akon. 

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

presente nos vídeos caseiros. 

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

g 

 

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

Y 

 

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

M 

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ow4XM45O_q4  

O menino dança de acordo com a música e faz a 

coreografia do coro da música. 

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=SXDB1NVNXb

Y 

Eles dançam livremente 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=JHBbO3lFUz0 

O menino abaixa o short, uma mulher vai lá e o 

ajuda a subi-lo. Depois ele continua dançando, tira 

a camiseta e por fim ainda abaixa o short de novo. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MMlXWUtBsxg
http://www.youtube.com/watch?v=MMlXWUtBsxg
http://www.youtube.com/watch?v=89GAiUWXHvY
http://www.youtube.com/watch?v=89GAiUWXHvY
http://www.youtube.com/watch?v=XbWGyKOxBLM
http://www.youtube.com/watch?v=XbWGyKOxBLM
http://www.youtube.com/watch?v=ow4XM45O_q4
http://www.youtube.com/watch?v=SXDB1NVNXbY
http://www.youtube.com/watch?v=SXDB1NVNXbY
http://www.youtube.com/watch?v=JHBbO3lFUz0
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http://www.youtube.com/watch?v=a_aHTg9pGyY 

 A música é um funk, mas o menino dança 

livremente 

 

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

A menina dança livremente, mas as vezes para pra 

fazer a “jogada de cabelo” da Joelma. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=3ol81iaZwC4 

A imagem não está boa, mas eslas estão dançando 
a coreografia da música dangerous do Akon. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=a_aHTg9pGyY
http://www.youtube.com/watch?v=l29nOuNns7k
http://www.youtube.com/watch?v=3ol81iaZwC4
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Capital: Palmas – 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+palmas&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%A7as+dan%C3%A7ando+em+palmas&filters=video&page=2
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+palmas&filters=video&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 13 

 

Análise dos vídeos levantados  

 

Total de vídeos não caseiros: 07 

- 2 vídeos de apresentação;  

-3 vídeos com bebês brincando/ batendo palmas; 

- 1 vídeo da Hungria; 

- 1 vídeo da Argentina  

Total de vídeos caseiros: 06 

- 1 vídeo com movimentação dos quadris ao estilo funk/ descendo até o chão 

- 4 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada 

- 1 vídeo com música infantil (Xuxa) 

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

presente nos vídeos caseiros. 

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

O menino até dança livremente, mas em diversos 

momentos começa a rebolar. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=JRLhUpW4YU

w 

As crianças dançam livremente uma música infantil  

 

http://www.youtube.com/watch?v=alNBAXrrNpg
http://www.youtube.com/watch?v=JRLhUpW4YUw
http://www.youtube.com/watch?v=JRLhUpW4YUw


 Elaine Izabel da Silva Cruz       315 

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=V-IbRpu9JKo 

As meninas dançam música infantil da xuxa e 

fazem os gestos de acordo com o que a música 

pede. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=w-QDrw506aM 

O menino dança livremente e discretamente 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Sj3hSySzOYA 

Os meninos dançam livremente. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=QziYdWMbz20 

O menino dança livremente. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=V-IbRpu9JKo
http://www.youtube.com/watch?v=w-QDrw506aM
http://www.youtube.com/watch?v=Sj3hSySzOYA
http://www.youtube.com/watch?v=QziYdWMbz20
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Capital: Porto Alegre – 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+porto+alegre  

Acesso em 04/08/2013 

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

Total de vídeos não caseiros: 

- 1 vídeo com conteúdo impróprio (“novinhas dançando funk”); 

- 1 vídeo com entrevista; 

- 2 vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo com áudio de músicas; 

- 1 vídeo com menino cantando, já foi resultado em outra capital ( “BINHO MLK ZICA”); 

 1 vídeo de uma mulher chutando um cachorro; 2 vídeos de reportagem com montagem de 

bebês dançando; 

- 2 vídeos divulgando música de funk (acho que já 1 foi resultado em outra cidade – “MC 

Vitinho…”- “MC Morenin..”). 

Total de vídeos caseiros: 08 

- 2 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo com a coreografia final do filme dirty dancing; 

- 4 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 coreografia de dança de salão (calypso). 

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

presente nos vídeos caseiros.  

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

Esse vídeo também foi resultado em outra capital 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=2qCwkW2k0wo 

 
http://www.youtube.com/watch?v=cLlu0Rqtw0Q 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Uks9qJvZyvA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=69PILy4F-XA
http://www.youtube.com/watch?v=2qCwkW2k0wo
http://www.youtube.com/watch?v=cLlu0Rqtw0Q
http://www.youtube.com/watch?v=Uks9qJvZyvA
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http://www.youtube.com/watch?v=THM6sw3g9V0 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Hi_Wn3V357g 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=P2RMHiiez-8 

 

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

  

http://www.youtube.com/watch?v=THM6sw3g9V0
http://www.youtube.com/watch?v=Hi_Wn3V357g
http://www.youtube.com/watch?v=P2RMHiiez-8
http://www.youtube.com/watch?v=oSGQI_C6rCc
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Capital: Porto Alegre – 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+porto+alegre&filters=video&page=2  

Acesso em 04/08/2013 

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%A7as+dan%C3%A7ando+em+porto+alegre&filters=video&page=2
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+porto+alegre&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: 11 

- 7 Vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo divulgando música de funk ( “MC GUIME...”);  

- 1 vídeo com a gravação de uma música em estúdio (“Tottô e kbça”); 

- 1 vídeo de reportagem; 

- 1 vídeo mostrando que um música foi impedido de se apresentar na rua. 

Total de vídeos caseiros: 09 

- 1 vídeo com criança dançando bale; 

- 1 vídeo da coreografia da música Don’t cha do grupo The Pussycat Dolls; 

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

- 1 vídeo com dança de salão (tango); 

- 3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo com dança de rua (free style). 

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

presente nos vídeos caseiros. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=wM1Bd2227JI 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=0vanRqUZu2A 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mY3jj0uTIFI 

As vozes de adulto, bem empolgadas, pedem pra 

menina colocar a mão no chão e rebolar. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=TjCZHzAW2u

U 

Esse vídeo já foi resultado de outra capital 

http://letras.mus.br/pussy-cat-dolls/
http://www.youtube.com/watch?v=wM1Bd2227JI
http://www.youtube.com/watch?v=0vanRqUZu2A
http://www.youtube.com/watch?v=mY3jj0uTIFI
http://www.youtube.com/watch?v=TjCZHzAW2uU
http://www.youtube.com/watch?v=TjCZHzAW2uU
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http://www.youtube.com/watch?v=y9yI9WZLyx4 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=bGQo90IrSiA 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=tBCEOm04Uiw 

O menino se movimenta livremente. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=EsBhV0evTS0 

 
http://www.youtube.com/watch?v=y0PxROnAZb4 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=y9yI9WZLyx4
http://www.youtube.com/watch?v=bGQo90IrSiA
http://www.youtube.com/watch?v=tBCEOm04Uiw
http://www.youtube.com/watch?v=EsBhV0evTS0
http://www.youtube.com/watch?v=y0PxROnAZb4
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Capital: Porto Velho – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

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

rto+velho&search_sort=video_view_count&filters=video  

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_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+porto+velho&search_sort=video_view_count&filters=video
http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+porto+velho&search_sort=video_view_count&filters=video


 Elaine Izabel da Silva Cruz       325 

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

 

 

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

Total de vídeos não caseiros: 14 

- 1 vídeo de Carmos/RJ; 

- 8 vídeos de apresentação ( 5 deles em igrejas ou espaços cristãos); 

- 1 vídeo de banda tocando a música “Dançando no fogo”;  

- 3 vídeos de tutorial de tutorial do arrocha ( encontrado como resultado em outras capitais);  

-1 vídeo de Porto Velho do Cunha/RJ. 

Total de vídeos caseiros: 06 

- 1 vídeo de dança de salão; 

- 1 vídeo com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo de dança de rua (popping); 

- 1 vídeo de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo de crianças dançando gangnam style; 

- 1 vídeo de harlem shake 

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

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=JcOg2Tg1sAU 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=EAnKV3TQtbI 

O menino começa dançando livremente, mas 

depois coloca as mãos nos joelhos e rebola. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=z7XRG-AlnX0 

O menino tenta executar alguns movimentos da 

dança de rua, como o popping (dança do robô). 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=eUxa0fGOue8 

A imagem está muito ruim. As pessoas dançam 

livremente ao som do reggae, apesar da 

movimentação característica desse estilo musical. 

http://www.youtube.com/watch?v=JcOg2Tg1sAU
http://www.youtube.com/watch?v=EAnKV3TQtbI
http://www.youtube.com/watch?v=z7XRG-AlnX0
http://www.youtube.com/watch?v=eUxa0fGOue8
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http://www.youtube.com/watch?v=bckzoiEmW_g 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=a2EHwCV6Ok

Y 

  

http://www.youtube.com/watch?v=bckzoiEmW_g
http://www.youtube.com/watch?v=a2EHwCV6OkY
http://www.youtube.com/watch?v=a2EHwCV6OkY
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Capital: Porto Velho – 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+porto+velho&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 da segunda página: 08 

 

http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+porto+velho&page=2
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+porto+velho&page=2
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 08 

- 1 vídeo de apresentação; 

- 2 vídeos com erro, não sendo possível acessar seus conteúdos (“crianças que deixaram as 

ruas...” / “crianças dançando celebre ao Rei”);  

- 1 vídeo de Goiânia/GO 

Total de vídeos caseiros: 04 

- 1 vídeo de criança dançando gangnam style 

- 1 vídeo de crianças dançando uma música cristã 

- 2 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada 

Obs.: Na primeira página aparecem aproximadamente 486 resultados, mas só tem vídeos até 

a página 2, sendo que nesta só há 8 vídeos.  

 

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

presente nos vídeos caseiros.  

 

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

4  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=02ZZfMbOlag 

As crianças estão copiando da televisão a maior 

parte da coreografia. Estão dançando uma música 

cristã. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=VVMrO4cfhoY 

 

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

  

http://www.youtube.com/watch?v=SGTXHambEF4
http://www.youtube.com/watch?v=SGTXHambEF4
http://www.youtube.com/watch?v=02ZZfMbOlag
http://www.youtube.com/watch?v=VVMrO4cfhoY
http://www.youtube.com/watch?v=dkSOvTvs-rs
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Capital: Recife – 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+recife&filters=video   

Acesso em 03/08/13 

 

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

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 09 

7 Vídeos de apresentação ( 1 deles com adolescentes dançando músicas coreanas foi 

resultado, também em outra cidade);  

- 1 vídeo de documentário sobre o maculelê ;  

- 1 vídeo da LGP vídeos de ‘divulgação’ do carnaval com crianças em um espaço em Recife. 

Total de vídeos caseiros: 11 

- 4 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo com movimentação erotizada; 

 - 1 vídeo dançando waka waka (Shakira); 
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- 1 vídeo dançando frevo (dança típica local); 

- 1 vídeo com a dança do siri; 

- 2 vídeos dançando dança de salão; 

- 1 vídeo dançando gangam style (Psy). 

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

presente nos vídeos caseiros. 

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

 

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

Esse vídeo já foi encontrado em outra capital 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=iGeQwsTZk8o 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=HiQ61pJ8nT4 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=4MDh2TtdZtU 

Ao que parece estava acontecendo uma 

apresentação e depois desta, o rapaz pegou uma 

“dançarina” pra dançar com ele. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=w03M1tJt7Hw 

Dança do Siri foi uma dança muito divulgada pela 

sociedade em rede 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cXRt-NfGqao
http://www.youtube.com/watch?v=69PILy4F-XA
http://www.youtube.com/watch?v=iGeQwsTZk8o
http://www.youtube.com/watch?v=HiQ61pJ8nT4
http://www.youtube.com/watch?v=4MDh2TtdZtU
http://www.youtube.com/watch?v=w03M1tJt7Hw
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http://www.youtube.com/watch?v=K1oGbA6qQ0

M 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Go-a0FKsRP8 

 

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

 

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

Esse vídeo foi encontrado como resultado em outra 

capital também 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=PtUStx7-Ds8 

O menino dança uma música livremente, até faz uns 

rolamentos como se estivesse na dança de rua, mas acho 

que se caracteriza mais como uma dança improvisada. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=K1oGbA6qQ0M
http://www.youtube.com/watch?v=K1oGbA6qQ0M
http://www.youtube.com/watch?v=Go-a0FKsRP8
http://www.youtube.com/watch?v=OPjEFTFHPzY
http://www.youtube.com/watch?v=Wkdq4tZdfaY
http://www.youtube.com/watch?v=PtUStx7-Ds8
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Capital: Recife – 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+recife&page=2  

Acesso em 03/08/2013 

 

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

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 13 

- 5 Vídeos de apresentação;  

- 1 vídeo de uma criança descendo no toboágua;  

- 1 vídeo da Joelma, da banda calypso, no aeroporto;  

- 1 vídeo mostrando um bebê de 2 meses se movimentando (acredito que não se configura 

enquanto dança);   

- 1 vídeo com o áudio da música “Emilinha Dançando”; 

- 1 vídeo de reportagem;  

- 1 vídeo de crianças dublando o Rebeldes; 

- 1 vídeo com montagem; 
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- 1 vídeo com erro, não sendo possível acessar seu conteúdo (“Julinha, a menina que gosta de 

dançar...”). 

Total de vídeos caseiros: 07 

- 1 vídeo dançando frevo (dança típica local) 

- 1 vídeo dançando a música “foge mulher maravilha” 

- 1 vídeo dançando gangnam style (Psy) 

- 1 vídeo dançando dança de salão (calypso) 

- 1 vídeo com dança de rua 

- 2 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=pC1YKqiQsA4 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=vvcI3L5Sdlo 

O menino reproduz a coreografia da música “foge 

mulher maravilha” 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=9QFs4XdL
LRc 

 
http://www.youtube.com/watch?v=dxvbTKYqgc4 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=KR_7F2U3ETs 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=BlABP2_Tigs 

http://www.youtube.com/watch?v=pC1YKqiQsA4
http://www.youtube.com/watch?v=vvcI3L5Sdlo
http://www.youtube.com/watch?v=9QFs4XdLLRc
http://www.youtube.com/watch?v=9QFs4XdLLRc
http://www.youtube.com/watch?v=dxvbTKYqgc4
http://www.youtube.com/watch?v=KR_7F2U3ETs
http://www.youtube.com/watch?v=BlABP2_Tigs
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http://www.youtube.com/watch?v=rihggtmAPE0 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=rihggtmAPE0
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Capital: Rio Branco – 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+rio+branco&filters=video  

Acesso em 06/08/2013 

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

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 09 

- 1 vídeo de Belém do PA;  

- 5 vídeos de apresentação;  

- 3 vídeos de tutorial do arrocha (resultado em outras capitais também); 

Total de vídeos caseiros: 11 

- 5 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 3 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo de crianças ‘aprendendo’ a dançar quadrilha; 

- 1 vídeo de índios dançando a dança do rio ( dança ritual); 

- 1 vídeo de dança satirizando o modo como as meninas dançam funk. 
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Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=4_TOSFG7Hh8 

Fiquei na dúvida se o vídeo seria de apresentação, 

mas como o evento é de som automotivo e em 

outras capitais os vídeos das pessoas dançando 

entraram para análise, aqui também entrará. Apesar 

de muitas pessoas assistindo, a ideia é que cada um 

fique à vontade em relação às músicas que estão 

sendo tocadas no local. Dessa forma, o vídeo entra 

nos critérios de análise.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=53Q7rPA8icA 

 

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

As crianças não estão se apresentando. Os adultos 

ao redor estão tentando ensiná-las a dançar 

quadrilha. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=e3rtFXrIL5k 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=h2hsjirQuEg 

Uma mulher pede pra menina “até o chão” 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=I1457FPzg3A 

Sem noção esse vídeo, me deixa indignada. A 

filmagem é só da bunda da mulher. Ela está deitada 

na cama e “rebolando” simulando o ato sexual. 

Como pode ser visto na imagem, a pesquisa foi por 

crianças dançando. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4_TOSFG7Hh8
http://www.youtube.com/watch?v=53Q7rPA8icA
http://www.youtube.com/watch?v=_rXLYOQENik
http://www.youtube.com/watch?v=e3rtFXrIL5k
http://www.youtube.com/watch?v=h2hsjirQuEg
http://www.youtube.com/watch?v=I1457FPzg3A
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http://www.youtube.com/watch?v=P1z1yx_dC6M 

São dois rapazes dançando. Eles satirizam a forma 

como as meninas dançam funk e, provavelmente, o 

modo como se vestem ao dançar. Por ser uma 

sátira, se auto denominaram Psy do Brasil. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Owg7Gh9glYE 

 

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

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rxNE6S7txrU 

 
http://www.youtube.com/watch?v=4D8ifuv40ao 

  

http://www.youtube.com/watch?v=P1z1yx_dC6M
http://www.youtube.com/watch?v=Owg7Gh9glYE
http://www.youtube.com/watch?v=DWPfUfOUcSo
http://www.youtube.com/watch?v=rxNE6S7txrU
http://www.youtube.com/watch?v=4D8ifuv40ao
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Capital: Rio Branco – 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+rio+branco&filters=video&page=2  

Acesso em 06/08/2013 

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%A7as+dan%C3%A7ando+em+rio+branco&filters=video&page=2
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+rio+branco&filters=video&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 19 

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 12 

- 8 Vídeos de apresentação; 

-  1 vídeo de tutorial do arrocha (resultado na primeira página e em outras capitais);  

- 1 vídeo mostrando uma árvore e o vento batendo sobre ela (“Dançando com o vento” – 

resultado também em outra capital);  

- 1 vídeo de uma escola de SP ( “Alunos dançando na festa do branco”); 

- 1 vídeo não é do Brasil. 

Total de vídeos caseiros: 07 

- 4 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

-2 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo com dança de salão (forró). 
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Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=oQaH9gHJp8k 

O menino se diverte dançando a música Gummy 

Bear e vendo o “bichinho”na tela 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=hQBf7Bvyf50 

A música tocada é eletrônica, mas a mulher adulta 

está dançando como se fosse um funk até o chão. O 

menino ao lado e a menina na frente estão 

dançando com ela. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=gs0CwVFWI1c 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=SMT7n5K2VKs  

A imagem está ruim, mas da pra perceber que a 

menina dança livremente 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=OW2hlXVlm-

M 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=FLQZWsVIqV4 

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=8O4TxJPObhw 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oQaH9gHJp8k
http://www.youtube.com/watch?v=hQBf7Bvyf50
http://www.youtube.com/watch?v=gs0CwVFWI1c
http://www.youtube.com/watch?v=SMT7n5K2VKs
http://www.youtube.com/watch?v=OW2hlXVlm-M
http://www.youtube.com/watch?v=OW2hlXVlm-M
http://www.youtube.com/watch?v=FLQZWsVIqV4
http://www.youtube.com/watch?v=8O4TxJPObhw
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Capital: Rio de Janeiro – página 1 

Obs.: Como a cidade e o Estado tem o mesmo nome, optei por colocar na pesquisa “crianças 

dançando no Rio de Janeiro/RJ” que teve a mesma quantidade de resultado de “crianças 

dançando na cidade do Rio de Janeiro”. Como as outras capitais que possuíam o mesmo 

nome que outras cidades em outros estados eu optei por colocar o nome da cidade/ estado, 

considerei que seria mais padronizado fazer do mesmo modo com as capitais que tem o 

mesmo nome do estado (Rj e SP). 

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+no++rio+de+janeiro%2Frj&page=1  

Acesso em 04/08/2013. 

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+no++rio+de+janeiro%2Frj&page=1
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+no++rio+de+janeiro%2Frj&page=1
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Total de videos na primeira página: 20 
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Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 10 

- 1 vídeo de montage com bebês;  

- 1 vídeo de Campo Grande/RJ; 

- 1 vídeo de fotos “Funk putaria encaixa nas gatinhas”; 

- 2 vídeos do MA (resultado, também na pesquisa de São Luís); 

- 3 vídeos de apresentação; 1 vídeo de Manaus; 

- 1 vídeo de reportagem. 

Total de vídeos caseiros: 10 

- 8 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo de criança dançando bale; 

- 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=hopREI3Qoqc 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=2qqm42LliBI 

 

 
Enviado em 19/12/2009 gatinha mulheres meninas funk brazil girls hot sex perfect 

http://www.youtube.com/watch?v=hSN7JoR0Pg8 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=BoUOg4cFl78 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hopREI3Qoqc
http://www.youtube.com/watch?v=2qqm42LliBI
http://www.youtube.com/watch?v=hSN7JoR0Pg8
http://www.youtube.com/watch?v=BoUOg4cFl78
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http://www.youtube.com/watch?v=W810-

REnWKE 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ZUB8sq1aSN4  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=e67VUkZxo9c 

 

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

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=3o4Uip-KLFY 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=X6JCNN8CUj8 

  

http://www.youtube.com/watch?v=W810-REnWKE
http://www.youtube.com/watch?v=W810-REnWKE
http://www.youtube.com/watch?v=ZUB8sq1aSN4
http://www.youtube.com/watch?v=e67VUkZxo9c
http://www.youtube.com/watch?v=XzUHlfADOIE
http://www.youtube.com/watch?v=3o4Uip-KLFY
http://www.youtube.com/watch?v=X6JCNN8CUj8
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Capital: Rio de Janeiro – página 2 

Link da Pesquisa realizada: 

http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+no++ri

o+de+janeiro%2Frj&filters=video&search_sort=video_view_count&page=2  

Acesso em 04/08/2013 

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+no++rio+de+janeiro%2Frj&filters=video&search_sort=video_view_count&page=2
http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+no++rio+de+janeiro%2Frj&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: 

- 1 vídeo de reportagem; 

- 5 vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo de criança cantando funk (“BINHO MLK ZIKA ...”); 

- 1 vídeo com comemoração de gol/ montagem com música; 

- 1 vídeo com trecho de reality show;  

- 1 vídeo de divulgação de uma música;  

-1 vídeo de São Paulo. 

 

Total de vídeos caseiros: 09 

- 6 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo de “ai se eu te pego”; 

- 1 vídeo de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo da coreografia Thriller do Michael Jackson. 

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

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=7pv9NeieIYM 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=eEb_Ucq_CK4 

A imagem está muito ruim, ele dança livremente. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XVt8VaDhK

Wo  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=J0xskPOdsAA 

As crianças dançam funk e copiam a coreografia de 

algum lugar (provavelmente na tv). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7pv9NeieIYM
http://www.youtube.com/watch?v=eEb_Ucq_CK4
https://www.youtube.com/watch?v=XVt8VaDhKWo
https://www.youtube.com/watch?v=XVt8VaDhKWo
http://www.youtube.com/watch?v=J0xskPOdsAA
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http://www.youtube.com/watch?v=_1JtZyP8L1o  

Apesar da legenda, a menina dança vestida. Vale 

lembrar que a pesquisa foi por crianças dançando. 

A adolescente dança fazendo movimentos com 

conotações sexuais. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=y7r8R2k752w 
 

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

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ag_gn8rU3dc 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=iMXOEPS3ELQ 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=_1JtZyP8L1o
http://www.youtube.com/watch?v=y7r8R2k752w
http://www.youtube.com/watch?v=oIuXnj-DuFI
http://www.youtube.com/watch?v=ag_gn8rU3dc
http://www.youtube.com/watch?v=iMXOEPS3ELQ
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Capital: Salvador – página 1 

Link da Pesquisa realizada: 

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

7ando+em+salvador&search_sort=video_view_count 

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

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 14 

-  3 vídeos de reportagem (2 sobre a professora que dançou o “todo enfiado” em um show);  

- 8 vídeos de apresentação (1 deles de um menino dançando show das poderosas, que é uma 

dança super feminina. Enfim, vale a pena ver 

http://www.youtube.com/watch?v=U6BRsKplqEw); 

 -1 vídeo de menina na igreja; 

- 1 vídeo com montagens na música macarena; 1 vídeo de bebê comendo papinha e ouvindo 

música. 

Total de vídeos caseiros: 06 

- 3 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo dançando “camaro amarelo”; 

- 2 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=U6BRsKplqEw
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Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=D9On39UJt34 

 

 

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

Esse vídeo foi resultado em outra capital 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7edMLiX4PKI 

 

 

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

As meninas se movimentam dentro do carro 

livremente 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NMxr0UdLles 

O menino está dançando livremente na batida da 

música 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Vy2qjLOLz2A 

  

http://www.youtube.com/watch?v=D9On39UJt34
http://www.youtube.com/watch?v=JHnxhGpCjcs
http://www.youtube.com/watch?v=7edMLiX4PKI
http://www.youtube.com/watch?v=kgm-ounGpOI
http://www.youtube.com/watch?v=NMxr0UdLles
http://www.youtube.com/watch?v=Vy2qjLOLz2A
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Capital: Salvador – 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+salvador&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?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+salvador&page=2
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+salvador&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 20 

 

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 15 

- 1 Vídeo de reportagem; 

- 1 vídeo de um culto em uma igreja pentecostal;  

- 10 vídeos de apresentação;  

- 1 vídeo de João Pessoa/PB; 

- 1 vídeo mostrando um projeto de ação social;  

- 1 vídeo de Breves/PA. 

Total de vídeos caseiros: 5  

- 1 vídeo com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo dançando a coreografia da música “eu quero um tchu, eu quero tcha”; 

- 3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada. 
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Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 

 

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

Os meninos estão brincando com o elástico e dançando. 

Uma mulher fala “vira de costas, agora rebola, ..., até o 

chão”. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WqOhbe4w73g 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WsxbrmggN2Q 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sEIu5027IgQ  

A mulher dança livremente 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-q1_vx783pE 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=snrKDQanVGI
http://www.youtube.com/watch?v=WqOhbe4w73g
http://www.youtube.com/watch?v=WsxbrmggN2Q
http://www.youtube.com/watch?v=sEIu5027IgQ
http://www.youtube.com/watch?v=-q1_vx783pE
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Capital: São Luís/ MA – página 1 
 

Obs.: Além da capital do Maranhão, outras cidades também tem o nome “São Luís”. Por 

causa disso, para a pesquisa procurou-se por “crianças dançando em São Luís do Maranhão”. 

 

Link da Pesquisa realizada: 

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

7ando+em+s%C3%A3o+lu%C3%ADs+do+maranh%C3%A3o&search_sort=video_view_co

unt 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_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+s%C3%A3o+lu%C3%ADs+do+maranh%C3%A3o&search_sort=video_view_count
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+s%C3%A3o+lu%C3%ADs+do+maranh%C3%A3o&search_sort=video_view_count
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+s%C3%A3o+lu%C3%ADs+do+maranh%C3%A3o&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: 

- 1 vídeo de Belém do PA; 

- 1 vídeo de “clipe muscial”gospel; 

- 9 Vídeos de apresentação;  

- 1 vídeo de um meninho andando, editado, da a impressão de que ele está dançando (criança 

dançando reggae em bacabal.3gp); 

- 1 vídeo de São Mateus/ MA;  

- 1 vídeo de São luís Gonzaga/ MA;  

-1 vídeo de tutorial de tutorial do arrocha (presente também em outras pesquisas). 

Total de vídeos caseiros: 05 

- 1 vídeo com adultos dançando “dança de salão”- Reggae roots; 

- 3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada (1 vídeo de criança dançando 

reggae, 2 iguais de um Sr. Dançando rock); 

- 1 vídeo com movimentação erotizada. 

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

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VxodN6KD4_

g 

Vai entrar na categoria de “dança de salão”- 

Reggae roots 

 

 

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

w 

Em alguns momentos, ele simula que está 

dançando com alguém.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VxodN6KD4_g
https://www.youtube.com/watch?v=VxodN6KD4_g
https://www.youtube.com/watch?v=NPCXKveJHPw
https://www.youtube.com/watch?v=NPCXKveJHPw
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Publicado em 06/04/2013 

O profº Carvalhinho jovem de espirito e com muita garra e determinação de ser 

apenas feliz e contagiar todos com seu sorriso. Um beatlesmanico de coração que 

curtiu até o final todos os sucessos da banda na apresentação da Liver Paul na Praça 

de Alimentação do Shopping da Ilha. Um exemplo de alegria! 

https://www.youtube.com/watch?v=fXf9t-_fIEc  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VDw6ztVUTI

0 

Postado, também, anteriormente por outro usuário. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pbtWov6sMUk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fXf9t-_fIEc
https://www.youtube.com/watch?v=VDw6ztVUTI0
https://www.youtube.com/watch?v=VDw6ztVUTI0
https://www.youtube.com/watch?v=pbtWov6sMUk
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Capital: São Luís – 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+s%C3%A3o+lu%C3%ADs+do+maranh%C3%

A3o&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+s%C3%A3o+lu%C3%ADs+do+maranh%C3%A3o&page=2
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+s%C3%A3o+lu%C3%ADs+do+maranh%C3%A3o&page=2
http://www.youtube.com/results?filters=video&search_sort=video_view_count&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+s%C3%A3o+lu%C3%ADs+do+maranh%C3%A3o&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 13 

  

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros:10 

- 1 vídeo mostrando uma mulher no ponto de ônibus; 

- 1 vídeo de Codó/MA;  

- 6 Vídeos de apresentação;  

- 1 vídeo com erro de visualização (“Betesda São Luís MA ( Dança )”); 

- 1 vídeo de criança chorando. 

Total de vídeos caseiros: 03 

- 2 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada (1 vídeo de criança dançando 

reggae); 

- 1 vídeo com movimentação erotizada. 
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Registro iconográfico, através do print screen, referente à movimentação corporal 

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sWgp2rtVcUk 

Também presente na p.1, mas postado por outro 

usuário. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SpBVUjjQ0-4 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=T17pM4U3yQ

E  

Ao som do samba, a menininha dança livremente. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sWgp2rtVcUk
https://www.youtube.com/watch?v=SpBVUjjQ0-4
https://www.youtube.com/watch?v=T17pM4U3yQE
https://www.youtube.com/watch?v=T17pM4U3yQE
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Capital: São Paulo – página 1 

Obs.: Para evitar vídeos com nome de Paulo, pesquisamos por São Paulo SP.  

Link da Pesquisa realizada: 

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

%C3%A3o+paulo+sp&search_sort=video_view_count&filters=video  

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_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+s%C3%A3o+paulo+sp&search_sort=video_view_count&filters=video
http://www.youtube.com/results?search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+s%C3%A3o+paulo+sp&search_sort=video_view_count&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 

- 3 Vídeos de apresentação; 

- 1 vídeo de Ubatuba/SP; 

- 1 vídeo de Cuiabá;  

- 1 vídeo de Aratu;  

- 1 vídeo de reportagem;  

- 1 vídeo de Miracema;  

- 1 vídeo de Belém do Pará; 

- 1 vídeo do interior de São Paulo (show Daniel). 

Total de vídeos caseiros: 11 

- 9 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo de dança de salão (tecno brega); 

- 1 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=hopREI3Qoqc 

Esse vídeo já foi resultado em outra capital. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=JcOg2Tg1sAU 

Esse vídeo já foi resultado em outra capital. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=FxUKe_kjI
Ow 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=8GSABN2e0T4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hopREI3Qoqc
http://www.youtube.com/watch?v=JcOg2Tg1sAU
http://www.youtube.com/watch?v=FxUKe_kjIOw
http://www.youtube.com/watch?v=FxUKe_kjIOw
http://www.youtube.com/watch?v=8GSABN2e0T4
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http://www.youtube.com/watch?v=ip1HFKrcIbc 

Esse vídeo já foi resultado em outra capital. 

 

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

QQ 

Esse vídeo é uma montagem com diversos vídeos 

de garotas rebolando, umas praticamente sem 

roupa. Vale lembrar que a pesquisa foi por 

“crianças dançando em São Paulo SP” 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=2qqm42Ll
iBI 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=fwcwIcj6rq8 

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

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=3Z4K14c-Umc 

 

 

 

 

 

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

Esse vídeo foi resultado em outra capital. 

http://www.youtube.com/watch?v=ip1HFKrcIbc
http://www.youtube.com/watch?v=FRXKNBLLGQQ
http://www.youtube.com/watch?v=FRXKNBLLGQQ
http://www.youtube.com/watch?v=2qqm42LliBI
http://www.youtube.com/watch?v=2qqm42LliBI
http://www.youtube.com/watch?v=fwcwIcj6rq8
http://www.youtube.com/watch?v=qSbdNPbSeRg
http://www.youtube.com/watch?v=3Z4K14c-Umc
http://www.youtube.com/watch?v=O5zsXuxPt_w
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Capital: São Paulo – página 2  

Link da Pesquisa realizada: 

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

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

Total de vídeos não caseiros: 14 

- 1 vídeo de reportagem;  

- 1 vídeo de Salvador;  

- 1 vídeo com áudio de música (“MC GALO...”); 

- 7 vídeos de apresentação ( 1 deles de um gogo boy dançando no play Center);  

- 1 vídeo de Teresina/PI;  

- 1 chamada da novela carrossel;  

- 1 vídeo de Vila Velha/ ES;  

- 1 vídeo de programa de TV fora do Brasil. 

Total de vídeos caseiros: 06 

- 4 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo da dança do quadrado 

- 1 vídeo com coreografia da música da novela carrossel. 

 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 em outra capital. 

 

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

As crianças estão dançando a “dança do quadrado” 

. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ZHRlAG1a_Dk 

 

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

Esse vídeo foi resultado em outra capital. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mWRJ9ySK7LI
http://www.youtube.com/watch?v=yyTPiwEjYBw
http://www.youtube.com/watch?v=ZHRlAG1a_Dk
http://www.youtube.com/watch?v=g2zFh41-x1g
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http://www.youtube.com/watch?v=69PILy4F-XA 

Esse vídeo foi resultado em outra capital. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=usjhSPcvUS8  

A menina já tinha rebolado de todo jeito, já tinha 

levantado a blusa. Mas, quando ela parou de dançar 

o menino que estava filmando falou “de costas”. 

Então, ela voltou a dançar e ficou de costas 

rebolando até o chão. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=69PILy4F-XA
http://www.youtube.com/watch?v=usjhSPcvUS8
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Capital: Teresina – 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+teresina  

Acesso em 03/08/2013 

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

 

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 08 

- 1 vídeo de São Luís;  

-  1 vídeo de São Paulo;  

- 6 Vídeos de apresentação 

Total de vídeos caseiros:  12 

- 6 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo imitando o Michael Jackson; 

- 3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo de dança de rua; 
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- 1 coreografia “ai se eu te pego”. 

 

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

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=1SzxwOgDyK4 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=gimGH7BZxbI 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=kuI48zzXd7k 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Kr0y-

EVXmKQ 

 

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

0 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=14VQ4ltYko4 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ZEM78GYRkS

Y 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=hZFS3T1sSJI 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1SzxwOgDyK4
http://www.youtube.com/watch?v=gimGH7BZxbI
http://www.youtube.com/watch?v=kuI48zzXd7k
http://www.youtube.com/watch?v=Kr0y-EVXmKQ
http://www.youtube.com/watch?v=Kr0y-EVXmKQ
http://www.youtube.com/watch?v=dATTAmIAWh0
http://www.youtube.com/watch?v=dATTAmIAWh0
http://www.youtube.com/watch?v=14VQ4ltYko4
http://www.youtube.com/watch?v=ZEM78GYRkSY
http://www.youtube.com/watch?v=ZEM78GYRkSY
http://www.youtube.com/watch?v=hZFS3T1sSJI
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http://www.youtube.com/watch?v=C0m_J0eRDkY 

As meninas dançam livremente. Quase no fim do 

vídeo uma fala pra outra: “tira a sua blusa”. Então, 

elas tiram a blusa e ficam só de calcinha. Pra que 

postar isso? 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ga0DOd5ONGo 

A menina faz a coreografia da música, mas não 

rebola ou faz movimentos sensuais com os quadris. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=uNWA5j7mtJ8 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=G2F64MjSMU

Y 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=C0m_J0eRDkY
http://www.youtube.com/watch?v=ga0DOd5ONGo
http://www.youtube.com/watch?v=uNWA5j7mtJ8
http://www.youtube.com/watch?v=G2F64MjSMUY
http://www.youtube.com/watch?v=G2F64MjSMUY
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Capital: Teresina – 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+teresina&page=2  

Acesso em 03/08/2013 

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

 

Análise dos vídeos levantados  

Total de vídeos não caseiros: 10 

- 5 Vídeos de apresentação;  

- 1 vídeo não dava para ver nada, filmagem muito escura e vídeo curtíssimo ( “alcy dançando 

em Teresina 2”);  

- 2 vídeos com erro, não sendo possível acessar seu conteúdo (“criança de brasileira piauí...”/ 

“Pr Pedro Farias tentando dançar...”);  

- 1 vídeo de uma criança tocando bateria; 

- 1 vídeo com montagens de vídeos da internet com crianças dançando 
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Total de vídeos caseiros:10 

- 3 vídeos de coreografia dançada livremente/ improvisada; 

- 1 vídeo de dança de salão (forró); 

- 4 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo com dança de rua; 

- 1 vídeo dançando a coreografia rebolation, do grupo parangolé. 

 

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

presente nos vídeos caseiros.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=fFEuuqVnZ5E 

 

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

Q 

 

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

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=DLAiQkN6oH8 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=_O9k2-PWBc8 

 

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

Os adultos acham ótima a parte em que o menino 

rebola e sobe a camiseta e ficam pedindo pra ele 

repetir isso. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fFEuuqVnZ5E
http://www.youtube.com/watch?v=SjRgfHWGMOQ
http://www.youtube.com/watch?v=SjRgfHWGMOQ
http://www.youtube.com/watch?v=xbDucPSJiLk
http://www.youtube.com/watch?v=DLAiQkN6oH8
http://www.youtube.com/watch?v=_O9k2-PWBc8
http://www.youtube.com/watch?v=jcvgAkYcAKY
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http://www.youtube.com/watch?v=F8QrtTFkPEA 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rZD0ba37a9E  

O menino dança livremente tentando executar 

passos da dança de rua. Para categorização, 

colocarei como dança de rua. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Ve4KTNQnh2

A 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=AHt9jGrxLsI 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=F8QrtTFkPEA
http://www.youtube.com/watch?v=rZD0ba37a9E
http://www.youtube.com/watch?v=Ve4KTNQnh2A
http://www.youtube.com/watch?v=Ve4KTNQnh2A
http://www.youtube.com/watch?v=AHt9jGrxLsI
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Capital: Vitória – página 1 

Obs.: Utilizei na pesquisa as palavras “crianças dançando em vitória ES”, para tentar evitar 

vídeos com nome de pessoas que se chamam “Vitória”. 

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+vit%C3%B3ria+es 

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_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+vit%C3%B3ria+es
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+vit%C3%B3ria+es
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Total de vídeos na primeira página: 20 

 

 

Análise dos vídeos levantados  
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Total de vídeos não caseiros: 11 

- 6 Vídeos de apresentação;  

- 3 vídeos de reportagem (1 deles é sobre o funk dançado em uma sala de aula, é interessante 

talvez para alguma análise posterior. Na escola é pornografia, mas em outros espaços não? – 

disponível em http://www.youtube.com/watch?v=VnMbTrfuUic);  

- 1 vídeo é da Patagônia- Argentina; 

- 1 vídeo de fotos 

Total de vídeos caseiros: 09 

- 5 vídeos com movimentação erotizada; 

- 2 vídeos de coreografia livre/ improvisada; 

- 1 vídeo com a coreografia gangnam style do Psy/ clipe; 

- 1 vídeo com a coreografia  waka waka da Shakira. 

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

presente nos vídeos caseiros.  

  
 

http://www.youtube.com/watch?v=Z9H5mbbWcY8 

Esse vídeo mereceu dois prt sc, pois a menina dança 

o bonde das maravillhas tentando reproduzir os 

movimentos iguais ao da coreografia, inclusive com 

a parte do chão. 

 

  
http://www.youtube.com/watch?v=Jlk3b-h9JvY 

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

Esse vídeo vai entrar na análise como coreografia 

sem movimentos padronizados, dançando 

livremente.  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ntRu6hVcPeg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VnMbTrfuUic
http://www.youtube.com/watch?v=Z9H5mbbWcY8
http://www.youtube.com/watch?v=Jlk3b-h9JvY
http://www.youtube.com/watch?v=npeuQmRjbjc
http://www.youtube.com/watch?v=ntRu6hVcPeg
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Publicado em 18/02/2013 
Paródia Dançando música Gangnam Style irmãos brother Vitoria ES Brazil , children, brother 

mirins, baby, crianças, familia. gravado em Vitoria ES Brazil , nas Praias curva da jurema e 
Ilha do Frade, Praia do Canto, Shopping Mestre Alvares na Serra, Parque da Vale, Praça Pça 

dos Namorados Sitio Colibri em Cariacica. 
http://www.youtube.com/watch?v=P3jeodRoMAA 

O vídeo é bem elaborado e não apenas copia a 

coreografia, mas a ideia do clipe de gangnam style. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=lwiNgafLCm0 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=uG-
R5p5dNRE 

 

 
Enviado em 28/10/2011 
Eu, Isa, Biia, Vitoria dançando maka maka  

u.u 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_P5SwWK1Eq

E 

Dançando “waka waka” da Shakira e não “maka 

maka”, como diz na descrição. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=wx9EGiz641Y 

  

http://www.youtube.com/watch?v=P3jeodRoMAA
http://www.youtube.com/watch?v=lwiNgafLCm0
http://www.youtube.com/watch?v=uG-R5p5dNRE
http://www.youtube.com/watch?v=uG-R5p5dNRE
http://www.youtube.com/watch?v=_P5SwWK1EqE
http://www.youtube.com/watch?v=_P5SwWK1EqE
http://www.youtube.com/watch?v=wx9EGiz641Y
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Capital: Vitória – página 2 

 

Link da Pesquisa realizada: 

https://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_que

ry=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+vit%C3%B3ria+es&page=2   

Acesso em 30/07/2013 

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

levantamento realizado: 

 

https://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+vit%C3%B3ria+es&page=2
https://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&search_query=crian%C3%A7as+dan%C3%A7ando+em+vit%C3%B3ria+es&page=2
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Total de vídeos na segunda página: 20 

 

 

Análise dos vídeos levantados  
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Total de vídeos não caseiros: 

- 7 Vídeos de apresentação;  

- 1 vídeo de fotos;  

- 1 vídeo não é de Guarapari; 

- 1 vídeo de crianças brincando; 

Total de vídeos caseiros: 10 

- 3 vídeos com movimentação erotizada; 

- 1 vídeo de crianças dançando forró/ dança de salão; 

- 3 vídeos com a coreografia gangnam style do Psy (sendo 2 clipes); 

- 1 vídeo de crianças tentando dançar “Baby”, do Justin Bieber; 

- 1 vídeo de um adulto dançando forró ; 

- 1 vídeo de criança se divertindo em um momento improvisação. 

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

presente nos vídeos caseiros.  

 

 
Publicado em 13/11/2012  
Crianças dançando vanerão 
http://www.youtube.com/watch?v=9cI2DqgjAEg 

 

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

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=_WYX2wYC0
MA 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=RrTtmoncMN8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9cI2DqgjAEg
http://www.youtube.com/watch?v=HU-tns-WjiY
http://www.youtube.com/watch?v=_WYX2wYC0MA
http://www.youtube.com/watch?v=_WYX2wYC0MA
http://www.youtube.com/watch?v=RrTtmoncMN8
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http://www.youtube.com/watch?v=mjNRZF1I_k4 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=3kcqMjzbNLg 

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

As crianças se preocuparam mais em reproduzir a 

ideia do clipe da música do que a coreografia em si. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=O6ZC22vd7Sc 

O pai dançando forró sozinho e o filho tentando 

“atrapalhar”. 

 

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

 

  

 
http://www.youtube.com/watch?v=Ss9m0EIcIkQ 

http://www.youtube.com/watch?v=mjNRZF1I_k4
http://www.youtube.com/watch?v=3kcqMjzbNLg
https://www.youtube.com/watch?v=tbMGdcktfww
http://www.youtube.com/watch?v=O6ZC22vd7Sc
http://www.youtube.com/watch?v=GvpfNRlvUwU
http://www.youtube.com/watch?v=Ss9m0EIcIkQ
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ANEXO B (arquivo em pen drive) 

ANEXO C (arquivo em pen drive) 


