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“E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos 

 por aqueles que não podiam escutar a música” 
 

- Friedrich Nietzsche.
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 PREFERÊNCIAS DE DANÇA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 COMPREENDENDO AS INTERFACES COM A CULTURA LOCAL 

 

 

 

 

 
RESUMO 

Beatriz Ariane Soares1    

Juliana Nogueira Pontes Nobre 2 

 

Cultura está amplamente relacionada às formas de viver de um povo, suas danças, crenças e 

tradições. A literatura aponta o conceito de capital cultural relacionando-o a fatores 

interacionais, ao acesso aos recursos de valor social e ainda à massificação da cultura. No meio 

acadêmico, a prática das danças e os estilos musicais se fazem presente inseridos no cotidiano. 

Para tanto, esta pesquisa objetivou descobrir as preferências de dança de estudantes 

universitários, além de compreender as suas correlações com a cultura local do Vale do 

Jequitinhonha. Trata-se de um estudo transversal, exploratório, com amostra de conveniência 

composta por 106 graduandos nos últimos períodos de graduação. Aplicou-se um questionário 

sóciodemográfico e questionário sobre o gosto e preferência pela dança elaborado para este 

fim. Os dados foram tratados no Statistical Packege for the Social Sciences (SPSS), versão 19.0 

para análise descritiva das variáveis. Os resultados indicam que a preferencia de dança dos 

jovens foi o forró, seguido de funk e sertanejo. Quanto ao conhecimento da cultura local, a 

manifestação cultural mais conhecida foi a capoeira, na qual os entrevistados disseram ter 

conhecido esta ou outra manifestação por meio dos eventos culturais. Acredita-se que o 

fenômeno da globalização, da utilização dos recursos tecnológicos para se aprender dança e 

ouvir música, influenciam o gosto pela dança; aponta-se que a preferência pelo forró e o 

sertanejo esteja ligado às origens dos universitários, estilos cuja matriz é caipira relacionado ao 

homem do campo, à migração. O estilo funk possibilita a identificação de diferentes grupos por 

sua característica de contemplar uma variedade de segmentos musicais.  Conclui-se que os 

eventos culturais são importantes para a disseminação da cultura local, uma vez que a pesquisa 

demonstrou uma importância destes para o contato dos estudantes com manifestações culturais 

regionais.  

 

Palavra chave: Preferência; Dança; Cultura ;Capital cultural 
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ABSTRACT 

 

Culture is completely linked to a people's ways of living, their dances, beliefs and traditions. One 

literature points to the  capital by relating them to interactional factors, access to resources of social 

value, and the massification of culture. In the academic environment, the practice of dances and 

musical materials are present presents inserted in the daily life. Therefore, this research aimed to 

unveil the perspectives of university advantage, in addition to its correlations with a local culture of 

the Jequitinhonha Valley. This is a cross-sectional, exploratory study with the convenience sample of 

106 undergraduates in the last graduation seasons. A sociodemographic questionnaire was applied and 

sealed on the taste and the order in the dance elaborated for this purpose. The data were treated in the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 19.0 for descriptive analysis of the 

variables. The results indicate that the preference of the young was forced, followed by funk and 

sertanejo. "When the knowledge of local culture, a more well-known cultural manifestation was a 

capoeira, in which the respondents said to have been known as another manifestation through the 

cultural events. It is believed that the phenomenon of globalization, from the use of technological 

resources to learning and music, influence the taste for dance, it is pointed out that the preference for 

the forró and the sertanejo is related to the origins of the university students, the little pigs are related 

to the man of the field, to the migration. It concludes that cultural events are important for a 

dissemination of the local culture, since the research has shown an importance for students' contact 

with regional cultural manifestations. 

 

Keywords: Preference; Dance; Culture; Cultural Capital;  
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INTRODUÇÃO 

 

 Somos seres históricos que estamos inseridos no mundo e não simplesmente imersos 

nele; movemos no mundo, no tempo, somos capazes de decidir, de valorizar e de escolher 

(FREIRE, 1996), estamos em constantes transformações e mudanças, influenciados pelo 

ambiente ao nosso redor e nos (re)construindo enquanto seres inseridos na cultura.  

 Cuche (2002, p.170), nos diz a respeito de Bourdieu: 

(... ) em seus textos, a palavra “cultura” é tomada geralmente em um sentido mais 

restrito e mais clássico, que remete ás “obras culturais”, isto é, aos produtos 

simbólicos socialmente valorizados ligados ao domínio das artes e das letras. 

Bourdieu é considerado um dos principais representantes da sociologia da cultura 

(que adota a acepção do termo),  porque se dedica á elucidação dos mecanismos 

sociais que dão origem á criação artística e dos que explicam os diferentes modos de 

consumo da cultura (no sentido restrito), segundo os grupos sociais. Para suas 

análises, as práticas culturais estão estreitamente ligadas a estratificação social.” 
 

 Adorno por sua vez, cria junto a Max Horkheimer o conceito de “indústria cultural” a 

fim de explicar a relação existente entre a lógica de produtividade do capitalismo e suas 

aplicações na cultura. Desta forma, a transformação de bens culturais em mercadorias 

conceitua de forma sintética o termo “indústria cultural”.  O autor ainda se dedica a escrever 

sobre o gosto, alegando as influências da indústria e a massificação da cultura (FARIAS, 

2015).  

 Bourdieu (1984) traz ainda o conceito de capital cultural, que envolve tudo aquilo 

constitui culturalmente e que os detentores de recursos financeiros oferecem ao longo da vida 

para a educação de seus filhos, aqui aplicados ao acesso às escolas conceituadas e de 

qualidade, a atividades extracurriculares ao longo de sua formação como teatro, artes, música, 

dança acesso a atividade física em clubes, viagens, participação em eventos em outros 

estados/países, cursos extras de outros idiomas dentre outras, que, na visão do autor, 

oportunizam experiências aos quais desde cedo deixam claro uma diferença de acesso entre as 

classes sociais. Tal diferença fica evidenciada, quiçá acondicionada, ao fato de que indivíduos 

mais ricos têm oportunidades de acesso mais amplo para o desenvolvimento do capital 

humano, demonstrando que as questões socioeconômicas podem interferir no capital cultural.  

 Do estilo clássico ao contemporâneo, pode-se observar que ambas as artes (música e 

dança) assumiram ao longo dos anos diferentes significados, seja ele de valor ritualístico, 

religioso, expressivo, comemorativo, educativo ou como meio de comunicação. Visto assim, é 

importante citar a influência do desenvolvimento tecnológico, para com o crescimento de suas 

histórias. Segundo Junior (2006, p.34) “(...) uma parcela da população que não possuía 
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conhecimento da notação musical está diretamente ligado ao aparecimento dos primeiros 

aparelhos de reprodução sonora: o gramofone, o fonógrafo, o rádio e os toca-discos”.    

 A música que antes era apenas escutada ao vivo em instrumentos, hoje se pode ser 

carregada no bolso, em celulares, tablets, i-pod, etc. Aliás, com os novos recursos advindos da 

indústria tecnológica, até o meio de criação das canções foi afetado. Instrumentos eletrônicos 

capazes de dar vida a novos sons tornam ainda mais diversificado o mundo da música, através 

do som “remixado”, e também do hibridismo, aqui entendido como a miscigenação, de 

diferentes estilos. (JUNIOR; 2006, p.35). 

 Modificações acontecem também com a dança. Para Langendonck, (p.18) a dança, 

reconhecidamente restrita à burguesia, na qual sua prática se dava através das danças da corte 

e também do clássico balé, praticado por poucos e elitizado. O autor versa da perda do 

tradicionalismo do estilo clássico, um tanto quanto burguês, até se aproximar do 

contemporâneo, onde são agregados valores de liberdade de expressão dos movimentos. Na 

contemporaneidade, páginas e sites da web possibilitam o aprendizado da dança, sem que se 

precise sair de casa ou que se pague uma escola específica para aprender a dançar. As 

ferramentas tecnológicas mais uma vez atuam como meio de movimentação da cultura.  

 Estudos que relacionam dança com questões culturais, como em Pimentel (2005) 

reafirmam a ideia de que é necessário compreender como se passa a cultura da música e dança 

no meio universitário. Neste contexto, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM), localizada no Vale do Jequitinhonha-MG, é uma universidade que atende a 

estudantes de todo o Brasil, também aos moradores da região, contando com 78 cursos 

incluindo o EAD. O número de alunos matriculados na graduação no campus de Diamantina 

no ano de 2014, divulgados no portal da UFVJM, é de 4860 graduandos. A partir desse dado, 

entende-se que o número de estudantes que migram para a cidade de Diamantina em períodos 

letivos é representativo, considerando que boa parte desses alunos resida também nos 

municípios próximos.  

 Em meio a essa diversidade de pessoas oriundas de diferentes lugares, classes sociais, 

formas de ver o mundo, criações, hábitos e preferências, entende-se que influenciam e são 

influenciadas por relações que permeiam o meio social, uma vez que somos indivíduos 

inseridos em uma cultura. Os estudantes que aqui se instalam, podem ter acesso a um rico 

patrimônio cultural, um “(...) universo do artesanato, das histórias e canções, das festas (Folia 

de Reis, Festa do Rosário, Festa do Boi de Janeiro) e danças regionais (a dança dos 

caboclinhos) encontrado no Vale do Jequitinhonha (...)” (MARQUES, 2000, p.133). 
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  Darido e Rangel (2005) trazem o entendimento de que as vivências corporais 

precisam ser consideradas no contexto histórico, cultural e ambiental para serem melhores 

compreendidas. Neste contexto o corpo se constitui na cultura, considerando no movimento 

humano as questões sociais, culturais do corpo. Esta proposta de cultura corporal na qual 

considera a cultura como produção humana e, portanto, patrimônio cultural (COLETIVOS 

DE AUTORES, 1992). 

  Somos a soma desta miscigenação de um novo que emerge com algo que já existe. 

Neste recorte, compreender como se configura as manifestações da cultura corporal no 

contexto dos estudantes das graduações da Universidade, surge com a necessidade de 

descobrir como se apresenta este processo cultural e musical, no entendimento de que os 

jovens recém-chegados e durante o transcorrer do curso, influenciam e são influenciados pela 

cultura local. Neste movimento, cada um traz o gosto particular e único por sua dança, por sua 

música, preferência ímpar de cada estudante universitário. 

  O presente estudo tem por objetivo pesquisar a preferência musical/dançante dos 

estudantes da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), o 

conhecimento deste público a cerca da cultura local e compreender interfaces dos aspectos 

culturais locais, incorporados ou não, aos hábitos de dança destes indivíduos. Acredita-se que 

por meio destes entendimentos será possível compreender a importância do incentivo e 

ampliação da cultura da dança na cidade de Diamantina. 

 

MÉTODOS E MATERIAIS 

 

 Este estudo de caráter transversal, exploratório, conduzido com estudantes 

universitários de uma instituição federal de ensino público do estado de Minas Gerais.  O 

estudo transversal relaciona-se a observação direta de certo número de indivíduos em um 

único momento (KLEIN, 2009).   

 Esta investigação correlacionou-se a um projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) em pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) pelo parecer 2.953.810 (ANEXO 1). Salienta-se que foram respeitados os 

princípios éticos da Resolução no 466/2012, que regula as pesquisas brasileiras, em que os 

participantes de estudo são os seres humanos. 

 Tratou-se de uma amostra de conveniência no qual participaram 106 estudantes de 

graduação de cursos presenciais do campus Diamantina da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. A coleta foi realizada entre o mês de outubro a novembro de 2018, 
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com 4 semanas de duração. A pesquisadora, previamente autorizada pelo professor da aula, 

instruiu os estudantes sobre a pesquisa e entregou os questionários, recolhendo após um 

período de 15 minutos com os dados coletados. Foram considerados critérios de inclusão: ser 

estudante e formando em graduação na UFVJM (campus JK), ter assinado o TCLE (ANEXO 

3) e preenchido os questionários. 

 Como critérios de exclusão citam-se: estudantes que não estejam nos últimos períodos 

de sua graduação ou a recusa em participar da pesquisa. Para participação da pesquisa, os 

discentes leram e assinaram um Termo de consentimento livre e esclarecimento. Foi utilizado 

um questionário elaborado (APÊNDICE 1), cujas respostas foram amparadas na Escala de 

Preferência Musical para a descoberta do grau de preferência , baseado na escala Likert no 

qual as opções de marcações vão de   

(...) 1 = Detesto a 5 = Gosto muito. Esses itens se reúnem em quatro fatores 

principais, a saber (o Alfa de Cronbach e os estilos figuram entre parênteses): 

música de massa (= 0,80; pagode, forró, funk, samba e sertaneja), anticonvencional 

(= 0,73; rap, punk, heavy metal e reggae), refinado (= 0,57; samba, música 

clássica e MPB) e convencional (= 0,63; pop music, música religiosa e música 

sertaneja. (PIMENTEL, 2005) 
 

 Mais do que a preferência musical de cada um, este trabalho se articula também com o 

meio de produção cultural da cidade de Diamantina e do Vale do Jequitinhonha, fazendo-se 

necessário então à descoberta sobre como se configura a interação e percepção da cultura 

musica/dança produzida na região em que convivem os discentes. Para isso foram inseridos 

ao questionário algumas questões abordando elementos da cultura local, para que o indivíduo 

pudesse assinalar aqueles que são de seu conhecimento . 

 Para caracterização dos participantes aplicou-se um questionário com questões de 

caráter sociodemográfico e o Critério de Classificação Econômica (CCBB) da Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ANEXO 2) para classificação econômica.. Os dados 

foram digitados e analisados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 23.0. Para as análises considerou-se a números absolutos, frequência e intervalo de 

confiança 95% (IC=95%). 

 

RESULTADOS 

 

 Participaram deste o estudo 106 estudantes dos quais a maioria é do sexo feminino 

(81%). Essa pesquisa contou com alunos graduandos da área da saúde (73,6% dos 

pesquisados)¸ da educação (55,7%) e da área das exatas (6.6%). Desses, mais da metade se 
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autodeclaram pardos. Na caracterização sociodemográfica dos universitários presentes na 

tabela 1, nota-se que a faixa etária predominante é de alunos mais jovens com idade entre 22 e 

25 anos. Mais da metade são naturais de outras localidades (55%), enquanto menos da metade 

são de Diamantina e microrregião (44,6%). Dentre os entrevistados, a maioria reside na 

cidade por um período de até 5 anos. A tabela 1 logo abaixo apresenta os dados 

sociodemográfico 

 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos universitários (n106) 

  
Variáveis N (%) 
Sexo 

 

        Masculino 25 (23.6) 
        Feminino 81 (76.4) 
Curso 

 

         Medicina 33 (31.1) 
         Educação Física 23 (21.7) 
         Pedagogia 21 (19.8) 
         Biologia 15 (14.2) 
         Agronomia 7 (6.6) 
         Fisioterapia 7 (6.6) 
Cor da pele autorreferida 

 

          Branca 23 (22.3) 
          Parda 63 (61.2) 
          Negra ou preta 1 (1.0) 
          Amarela 16 (15.5) 
Classificação ABEP 

 

           A 2 (1.9) 
           B1 3 (2.9) 
           B2 27 (26.2) 
           C1 35 (33.0) 
           C2 27 (25.5) 
           D-E 9 (8.7) 
Idade, em anos 

 

 17 a 21 12 (13.5) 
           22 a 25 52 (58.4) 
           26 a 30 19 (21.3) 
           > 30 6 (6.7) 
Naturalidade  

 

            Diamantina 32 (34.8) 
            Microrregião de Diamantina 9 (9.8) 
            Outras cidades 51 (55.4) 
Residência 

 

            Diamantina 90 (86.5) 
            Microrregião de Diamantina 14 (13.5) 
Reside em Diamantina 

 

           Menos de dois anos 3 (3.1) 
           Entre 2 a 5 anos 57 (59.4) 
         > 5 anos 36 (37.5) 

                          

*Número de respostas válidas para a questão. 
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 Por meio da escala de Likert, é possível quantificar o quanto se gosta ou não de algo, 

podendo partir da opção “detesto” até a opção “gosto muito”. A preferência musical destes 

discentes, e os resultados podem ser observados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Preferência musical dos universitários  

 
Variáveis N (%) 
Gosta de dançar 

 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 102 (96.2) 
        Não gosto/ detesto 4 (3.8) 

Gosta de funk 
 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 84 (79.2) 
        Não gosto/ detesto 22 (20.8) 

Gosta de pagode 
 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 74 (69.8) 
        Não gosto/ detesto 32 (30.2) 

Gosta de forro 
 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 98 (92.5) 
        Não gosto/ detesto 8 (7.5) 

Gosta de samba 
 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 80 (75.5) 
        Não gosto/ detesto 26 (24.5) 

Gosta de sertanejo 
 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 91 (85.8) 
        Não gosto/ detesto 15 (14.2) 

Gosta de música clássica 
 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 57 (53.8) 
        Não gosto/ detesto 49 (46.2) 

Gosta de hip-hop 
 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 57 (53.8) 
        Não gosto/ detesto 49 (46.2) 

Gosta de pop music* 
 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 77 (73.3) 
        Não gosto/ detesto 28 (26.7) 

Gosta de punk heard core* 
 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 31 (29.8) 
        Não gosto/ detesto 73 (70.2) 

Gosta de heavy metal* 
 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 30 (28.6) 
        Não gosto/ detesto 75 (71.4) 

Gosta de música religiosa* 
 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 66 (62.6) 
        Não gosto/ detesto 39 (37.1) 
Gosta de reggae* 

 

        Gosto muito/gosto/gosto pouco 81 (77.1) 
        Não gosto/detesto 24 (22.9) 

                                     

* Número de respostas válidas para a questão 
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Na tabela 2 acima exposta percebe-se que o gosto pela dança seja ele muito ou pouco, 

é manifestado por quase todos os entrevistados (apenas 3.8% não gostam ou detestam 

dançar).  Além do gosto pela dança, buscou-se descobrir quais os tipos de dança preferência 

entre os entrevistados.  Estilos como o forró, funk, sertanejo e pagode apresentaram maior 

aprovação e predileção. Outros estilos como música religiosa, Punk, Hip Hop aparecem com 

menor preferência entre os estudantes.  Para melhor visibilidade e esclarecimento dos 

resultados, a preferência de dança dos participantes estão representados no gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Forró (34.3%); Funk (18.1%); Sertanejo (17.1%); pagode (6.7%); Pop music (5.7%); Religiosa (3.8); 

Música Clássica (3.8%);. Hio-hop (2.95); Punk Head Core (1.9%) Outros (2.9%) 

Preferência de danças dos universitários 

 

 A tabela 3 apresenta os locais onde os entrevistados relataram ter o costume de dançar. 

Percebe-se que o espaço de maior expressão de manifestações dançantes são festas, seguido 

do ambiente doméstico. 
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Tabela 3 –  Locais onde costumam dançar 

 
* Número de respostas válidas para a questão 
 

A articulação com o meio de produção cultural da cidade de Diamantina e do Vale do 

Jequitinhonha, demonstrando os alguns elementos da cultura local conhecidos pelos 

entrevistados estão demonstrados na tabela 3.  

 

Tabela 4: - Conhecimento da cultura local 

 
* Número de respostas válidas para a questão 

 

 Quanto ao conhecimento da cultura local, percebe-se que a expressão mais conhecida 

pelos entrevistados é a capoeira (99,1%), seguida do Batuque (36%). Outras manifestações 

(Maculelê, Lundu, Côco) são pouco ou não reconhecidas pelos estudantes. A tabela 4 

apresenta o meio e local que o estudante teve contato e/ou conhecimento da cultura do Vale. 

 

Variáveis N (%) 
Em casa* 

 

        Não 70 (66.7) 
        Sim 35 (33.3) 
Academia* 

 

        Não 95 (90.3) 
        Sim 10 (9.5) 
Bares* 

 

        Não 100 (95.2) 
        Sim 5 (4.8) 
Festas* 

 

        Não 30 (28.6) 
        Sim 75 (71.4) 

Variáveis                                                                                      N (%) 
Umbigada 

 

        Não                                                                                102 (96.2) 
        Sim                                                                                      4 (3.8) 
Lundu 

 

        Não                                                                             ‘102 (96.2) 

        Sim                                                                                      4 (3.8) 
Maculele 

 

        Não                                                                                   87 (82.1) 
        Sim                                                                                  19 (17.9) 
Coco* 

 

        Não                                                                                   101 (96.2) 
        Sim                                                                                     19 (17.9) 
Capoeira 

 

        Não                                                                                           1 (0.9) 
        Sim                                                                                    105 (99.1) 
Batuque 

 

        Não                                                                                       67 (63.2) 
        Sim                                                                                        39 (36.8) 
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Tabela 5: Local de conhecimento da cultural local 

Variáveis N (%) 

Eventos culturais 
 

        Não 24 (22.6) 

        Sim 82 (77.4) 

Escola de música ou dança* 
 

        Não 87 (83.7) 

        Sim 17 (16.3) 

Internet* 
 

        Não 79 (75.2) 

        Sim 26 (24.8) 

Redes sociais* 
 

        Não 90 (85.7) 

        Sim 15 (14.3) 

                     

* Número de respostas válidas para a questão 

 

 Dentre os locais/espaços pesquisados, os eventos culturais foram os maiores 

responsáveis pela disseminação da cultura local, uma vez que os estudantes relataram ser este 

espaço de conhecimento das manifestações culturais.   

 

DISCUSSÃO 

 

 Conforme os resultados obtidos na caracterização sociodemográfica dos entrevistados, 

o presente estudo contou com a participação de 106 estudantes, sendo a maior parte destes 

(86%) do sexo feminino. Este dado corrobora com o censo de educação superior feito pelo 

INEP , que versa sobre a inserção da mulher no ensino superior, com dados que revelam 

representatividade feminina de quase 60 % entre os alunos matriculados no ano de 2016. 

Mesmo com a crescente presença do sexo feminino no ensino superior, as mulheres ainda 

passam por desafios nas universidades, devido aos estereótipos moldados socialmente que 

julgam pelo senso comum a definição de que existem empregos, carreiras e também posições 

que competem apenas ao mundo masculino  como a área das engenharias e outras ao mundo 

feminino como áreas da pedagogia. Este fato caracteriza assim uma divisão sexual, capaz de 

influenciar   na própria escolha sobre o qual carreira seguir (BARRETO,2014). 

 Após análise dos questionários e dos resultados obtidos, o forró encontra-se com 

maior favoritismo entre os entrevistados, seguido do funk, sertanejo e pagode. O objetivo aqui 

está em compreender as possíveis causas para que tais gêneros obtivessem lugar de destaque 
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no cotidiano dos discentes. Primeiramente, ao se considerar o caráter afetivo presente no 

forró, se torna permitido uma possível correlação entre a predileção existente para com este 

estilo musical.  Paes  (2017,p.171) acaba por resumir em um pequeno trecho algumas das 

principais temáticas deste gênero ao afirmar que “no forró, revivem-se os modos de amar, os 

afetos, se fala de saudade, da vida no campo e de seus códigos, da conexão com a natureza, 

dos desdobramentos das relações de poder no campo e na cidade, falam-se das crenças e da 

fé”.  

 Percebem-se então pontos favoráveis para a que os entrevistados se identificassem 

com o estilo, como a alusão criada quase que instantaneamente entre o ritmo e dança. Essa 

ideia de contato entre corpos abre caminhos também para a intimidade, e possível paquera 

entre aqueles que dançam (TROTTA, 2009). Este fato pode também ser associado ao ritmo e 

a conotação sexual presente nas letras das músicas, sejam elas em sua versão mais tradicional, 

onde a sexualidade aparece de forma mais sutil, ou no forró eletrônico da atualidade, 

caracterizado por uma temática sexual explícita. O autor ainda reforça que “se até meados da 

década de 1990 não era difícil encontrar exemplos de músicas ousadas, que aludiam de 

alguma forma a sedução e o sexo propriamente dito, essa temática foi se tornando mais rara à 

medida que o forró eletrônico acentuava sua carga descritiva explícita’. 

 Um fator que pode se associar a ampla preferência pelo estilo, é o de que muitos dos 

entrevistados passaram pelo processo de deslocamento e mudança do lugar em que moravam, 

para a cidade de Diamantina, caracterizando assim uma espécie de êxodo, que é também uma 

temática comum nas letras de músicas do forró e que possa ser um elemento comum ao 

estudante.  

 A preferência do sertanejo pelos entrevistados desta pesquisa pode ser compreendida 

através do ambiente acadêmico em que vivem, visto que o histórico do próprio estilo musical, 

conforme  Sena ( 2017, p.216) diz ser a música sertaneja uma variação ou uma versão 

urbanizada da música caipira, que  por meio da migração de jovens universitários do interior, 

disseminaram nos campi e repúblicas a música sertaneja raiz, hoje conhecida como sertanejo 

universitário devido a incorporação de instrumentos como o baixo, guitarra e a percussão. 

 O funk por sua vez , apresenta uma diversidade e também uma multiculturalidade 

capaz de encantar aqueles que se identificam com ele. Isto por que o funk é capaz de acolher 

uma diversidade de formas de conteúdos de uma variedade de segmentos musicais, o que 

permite que o indivíduo se identifique com este estilo, devido à presença de elementos 

culturais que já são de sua preferência e contato (VIANA,2016). 
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 A literatura traz o entendimento de um fenômeno de alienação cultural, no qual os 

indivíduos agem inconscientemente, reproduzindo os produtos do sistema, no qual são 

passivos diante dos fenômenos de massificação. Portanto, são convencidos a consumir, e  o 

gosto seria apenas mais um produto desta alienação maior. Desta forma, quando tentam se 

libertar  dessa passividade escolhem de outra forma aquilo que foram inclinados 

(convencidos) a escolher (FARIAS, 2005). A luz desse pensamento, a cultura do funk precisa 

ser problematizada, uma vez que é conhecido a massificação desta manifestação.  

 A atual pesquisa foi realizada em uma cidade localizada no vale do Jequitinhonha, 

região reconhecida por seus baixos indicadores de desenvolvimento, desigualdade social 

(FELÍCIO et al., 2012) mas também identificada pela riqueza cultural do seu artesanato, 

música e culturas tradicionais de expressividade (MARQUES, 2000).   

 Na inquietude de descobrir quais as preferências, gostos e conhecimentos na temática 

da dança e cultura do público universitário do Vale do Jequitinhonha, os resultados deste 

estudo demonstra que a maioria dos entrevistados gostam de dançar, o que evidencia o caráter 

popular desta manifestação, em razão dos benefícios provindos de sua vivência, tais como 

afirma Souza (2013)  emoções  e liberdade. Há então uma pluralidade de danças populares 

que compõem a identidade cultural de diferentes localidades brasileiras, entre elas o sapateado 

dos gaúchos, o tambor de crioula maranhense e no lundu e a catira em Minas Gerais, entre 

outras (CUPERTINO, 2005). Todavia, o que se vê é que as práticas culturais populares da 

região do Vale do Jequitinhonha, em especial as culturas descendentes das relações 

estabelecidas entre índios, negros escravos e portugueses colonizadores, parecem não ser de 

tanto conhecimento dos entrevistados, visto que o percentual de desconhecimento das 

manifestações culturais presentes no questionário foi considerável. Salvo exceção da capoeira. 

 Conhecida por quase todos os entrevistados deste estudo (99,1%), a capoeira  nasceu 

como resistência negra contra os europeus, e ao longo da história obteve reconhecimento 

como cultura legítima brasileira. Após abertura de novos horizontes, foi reconhecida como 

Patrimônio Nacional pelo IPHAN e posteriormente patrimônio da humanidade pela UNESCO 

(MACHADO, 2017). Na capoeira, tanto o mestre, quanto a própria roda de capoeira assumem 

o papel de transmissores dos ensinamentos para o aprendiz, sendo estes 

ensinamentos  passados através da  oralidade, dicas e pelo contato existente na relação entre 

mestre e  aprendiz (ABIB, 2006). O corpo humano então, se faz uma espécie de instrumento 

de transmissão da cultura. 



19 
 

 Do grupo pesquisado, mais da metade dos entrevistados pertencem a classe C em sua 

classificação econômica, o que concorda com o fato desta instituição, instalada na região, ser 

um importante fator de promoção de oportunidades para os estudantes.  

 O IBGE declara o percentual de afrodescendentes existente no país ser de 8,2% 

(IBGE, 2016). Este dado contradiz o encontrado entre os estudantes, aos quais apenas 1% se 

declararam pertencentes à cor preta. Acreditamos que o fato merece ser mais discutido. 

Primeiro, em razão da possível negação da própria cultura, evidenciada no baixo percentual 

de autodeclaração dos alunos enquanto “pretos”. Devemos cogitar essa hipótese visto que 

comumente, conforme defendido por Sansone (2017) a cor preta é associada a situações ruins 

com tendência a negatividade, e também a características que expressam inferioridade e 

desvalorização do homem negro, como: pobreza, falta de educação entre outros. O autor 

afirma então existir certo tipo de relação entre a conotação negativa da palavra preto, com o 

uso e identificação das pessoas na sua autodeclaração enquanto preto ou negros. Por isso “(...) 

a tendência é minimizar as diferenças de cor, apelando-se ao universalismo que deveria 

governar as regras do contrato social, evitando de falar em "negro" e, se necessário, utilizando 

sobretudo termos como moreno, escuro e pardo” (SANSONE, 2017). Vale ressaltar que o 

número de participantes do estudo que se autodeclararam pardos foi de 63% e Amarelos 16%.  

 A relação entre a conotação negativa acima descrita com a aceitação de sua própria 

cor pode ser associada a negação da influencia africana na cultura brasileira, hoje já ressaltada 

como uma das mais sólidas demonstrações da cultura compostas por matizes africanas 

(LIMA, ALMEIDA, 2017). Atualmente há uma tentativa de resgatar a valorização e o 

reconhecimento desta influência por meio de reflexões do estudo da história da África, a lutas 

dos negros, no intuito de se resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica 

e política (BRASIL, 2003). 

 Consideramos ainda a existência de um elo entre o pouco conhecimento sobre a 

cultura popular do vale Jequitinhonha a presumível negação da própria cor. Para melhor 

clareza desta possível ligação, é de interesse compreender que o termo “cultura popular” aqui 

equivale ao folclore, conforme Abreu (2003) entendido como o conjunto das tradições 

culturais de um país ou região. Se faz necessário também o conceito do termo “identidade 

cultural”, que Chen (2017, p.1) diz se tratar da identificação ou pertencimento de um 

indivíduo para com um específico grupo. Este grupo, pode se basear em diferentes categorias 

culturais como religião, gênero, raça, nacionalidade. Para que essa identidade seja construída 

e mantida pelo indivíduo, deve-se existir a partilha do conhecimento coletivo, como tradições, 

linguagens, costumes, normas entre outros. Contextualizando a situação, podemos interpretar 
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que se um indivíduo não tem conhecimento, ou não se envolve com as tradições, 

manifestações e costumes de determinado grupo, ele não cria a uma identidade cultural com 

este. Sendo assim, e considerando até então a contribuição dos negros para a rica diversidade 

da cultura que caracteriza e identifica a região do vale Jequitinhonha, o indivíduo que não 

estabelece relações com a cultura regional local, dificilmente se sentirá pertencente a 

identidade cultural do vale. 

 Uma outra explicação plausível para o pouco conhecimento das manifestações 

culturais locais, pode estar na massificação da cultura, onde para Adorno (1947) os grandes 

meios de comunicação passam a funcionar como colaboradores essenciais para que a uma 

cultura massificada alcance diferentes lugares. Cinema e rádio ganham configurações que vão 

além da própria arte, e estas legitimam na sociedade aquilo que é produzido, passando assim a 

se auto definirem como indústrias produtoras de mercadorias de valor social. 

  Entretanto, a globalização assume também seu papel fortalecedor para que identidades 

locais possam proliferar. Cupertino (2005) nos diz que com as diferentes ferramentas 

tecnológicas podemos nos conectar e viajar para o outro lado do mundo em questão de 

segundos, alterando assim a compreensão de espaço e tempo, como se o mundo e as 

distâncias fossem menores. Desta forma  a internet é capaz de dissolver as barreiras existentes 

e também conectar as culturas. A autora ainda aponta o apoio da mídia para maior visibilidade 

das identidades regionais. 

   Não se pode deixar de mencionar sobre a importância da promoção de eventos para 

difusão das manifestações culturais da região, visto que estes foram apontados pelos 

entrevistados como principal meio de disseminação da cultura local. Para Lóssio (2007) para 

que as comunidades possam se fortalecer, e aumentar a sua renda e trabalho, é necessário 

fomentar políticas culturais. Assim, com a ampliação dos espaços culturais e também os 

projetos, a comunidade local e os artistas populares serão também contemplados. O 

aparecimento de novas oportunidades e profissões, se associa a tendência da cultura enquanto 

atrativo para o empreendimento.  

                

CONCLUSÃO 

 

 O artigo teve como proposta identificar as preferências de dança dos estudantes 

universitários do município de Diamantina-MG, bem como entender as interfaces com a 

cultura local. O município pesquisado apresenta em sua história remanescentes de população 
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quilombola,  indígenas, influências que são percebidas nas manifestações tradicionais de suas 

danças.  

 Percebe-se que a preferencia dos universitários se dá em grande parte pelo  forró, funk 

e sertanejo, possivelmente explicados (exceto o funk) pelo fato de haver migrações de outras 

localidades nos entornos, com grande influencia das regiões consideradas próximas, oriundos 

dos distritos e localidades consideradas áreas rurais, aos quais, a música caipira se faz 

presente. Hoje, o sertanejo universitário surgiu como uma modalidade modernizada do 

sertanejo raiz/música caipira, trazendo como característica a incorporação de instrumentos 

como o baixo, bateria, guitarra entre outros. O funk por sua vez assume seu lugar de 

preferência entre os jovens, pela sua batida e possivelmente por sua capacidade de incorporar 

elementos musicais de outros estilos e que já são de gosto, ou conhecimento dos estudantes. 

  Com relação ao conhecimento da cultura local, entende-se que a capoeira contribui 

significativamente como cultura disseminada, conhecida e reconhecida pelos estudantes. 

Quanto aos locais de acesso e conhecimento das manifestações, os achados da pesquisa 

apontam para os eventos culturais os locais de maior conhecimento dos estudantes sobre as 

manifestações culturais locais, o que fortalece a importância destes para a disseminação da 

cultura. 

 Aponta-se para a necessidade de pensar em espaços que se promovam a valorização da 

cultura africana de maneira a se pensar em possíveis entendimentos e de reconhecimento do 

legado deixado pela cultura africana para as gerações presentes e futuras, nas quais 

oportunizem o reconhecimento e a aceitação/valorização da raça. 
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ANEXO 1  - Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO 2 – Questionário Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
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 ANEXO 3 – Termo de Consentimento Livre Esclarecido  
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APÊNDICE 1 - Questionário de preferência Música e Dança 

Questionário para Alunos 

Pesquisa: Preferências musicais de estudantes universitários: compreendendo as interfaces com a 

cultura local. 

 

Nome:_______________________________________________________________ 

Sexo (   ) F   (   )M 

Idade:_____ 

Naturalidade:__________________________                     

Curso:__________________ 

Cor declarada   

(  )Branca  (  ) Pardo   (  ) Amarelo   (   ) Preto   (    ) Indígena      

 

1- Você reside na cidade de Diamantina? 

a- (   ) Sim 

b- (  )Não.    

   

Se sua resposta foi “Não” escreva no espaço a cidade onde reside._________________________ 

  

 

2- Há quanto tempo reside na cidade de Diamantina?    

a- (   ) Há mais de 1 ano 

b- (   ) Há mais de 2 anos 

c- (    ) entre 2 a 5 anos 

d- (    ) Há mais de 15 anos 

3- Você gosta de dançar ?   

(   ) 1-detesto (   ) 2-Não gosto (   ) 3-gosto pouco (   )4-gosto   (   ) 5-gosto muito 

4- Marque com um “x” o quanto você gosta de dançar conforme cada gênero musical abaixo  

a) FUNK:            

(   ) 1-detesto (   ) 2-Não gosto (   ) 3-gosto pouco (   )4-gosto   (   )5- gosto muito 

b)  PAGODE:         

 (   ) 1-detesto (   ) 2-Não gosto (   )3-gosto pouco (   )4-gosto   (   )5-gosto muito 

c) FORRÓ:         

   (   ) 1-detesto (   ) 2-Não gosto (   ) 3-gosto pouco (   )4-gosto   (   )5- gosto muito 

d) SAMBA:            

(   ) 1-detesto (   )2- Não gosto (   ) 3-gosto pouco (   )4-gosto   (   ) 5-gosto muito 

e) SERTANEJO:      

 (   ) 1-detesto (   ) 2-Não gosto (   ) 3-gosto pouco (   )4-gosto   (   ) 5-gosto muito 

f) MÚSICA CLÁSSICA:  



30 
 

(   )1- detesto (   )2- Não gosto (   )3- gosto pouco (   )4-gosto   (   )5-gosto muito 

g) RAP/ HIP-HOP:  

(   ) 1-detesto (   )2- Não gosto (   )3- gosto pouco (   )4-gosto   (   )5- gosto muito 

h) POP MUSIC:    

(   ) 1-detesto (   )2- Não gosto (   )3- gosto pouco (   )4-gosto   (   )5- gosto muito 

i) PUNK/HARD CORE:   

(   ) 1-detesto (   )2- Não gosto (   )3- gosto pouco (   )4-gosto   (   )5- gosto muito 

j) HEAVY METAL:  

(   )1- detesto (   )2 Não gosto (   ) gosto pouco (   )gosto   (   ) gosto muito 

l) MÚSICA RELIGIOSA   

(   ) detesto (   ) Não gosto (   ) gosto pouco (   )gosto   (   ) gosto muito 

m) REGGAE:          

(   ) detesto (   ) Não gosto (   ) gosto pouco (   )gosto   (   ) gosto muito 

5- Qual dança você tem maior preferência? (Assinale apenas 1 alternativa) 

A (  ) pagode 

B (  ) forró 

C (  ) funk  

D (  ) samba  

E (  ) sertaneja  

F (  ) Música Clássica   

G (  ) rap/hip-hop   

H (  ) pop musica 

I(  ) punk/hard core   

J(  ) heavy metal   

L(  ) música religiosa   

M(  ) reggae 

N(  ) outro. ______________ 

6- Dentre as manifestações corporais/ dança abaixo, quais você conhece? 

 

A (  ) Umbigada/ carneiro 

B (  ) Lundu 

C (  ) Maculelê 

D (  ) Coco 

E (  ) Capoeira 

F(  ) Batuque  

 

7-Onde você teve a oportunidade de conhecer esse tipo de dança? 

  

 (  )Eventos culturais    (  ) Escola de Música/ Dança   (  )internet   (  )Redes sociais 

 

 

8- onde você costuma dançar ? 
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(  ) Em casa (  ) Academia  (  ) em bares (  ) em festas  (  ) não costumo dançar 

 

9- Diante das questões já respondidas e do seu tempo de residência e contato com a cidade de 

Diamantina, o que você pôde conhecer do meio cultural da nossa região?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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