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“Se eu pudesse explicar o que as coisas significam,  

não teria a necessidade de dançá-las.” 

(Isadora Duncan) 



RESUMO 

 

 A dança surgiu como uma das primeiras formas de comunicação do homem, tendo 

as expressões corporais como uma delas. A partir desse processo histórico surge à 

dança e a Educação física enquanto área do conhecimento se apropria dela em 

forma de conteúdo, que deve está presente em todos os ciclos de escolarização. No 

entanto a dança começa a ser esquecida no cenário escolar devido aos esportes tão 

presentes nas aulas. Diante disto o presente trabalho tem por objetivo refletir acerca 

de como o conteúdo dança é tratado dentro das aulas de Educação Física em uma 

Escola de Referência em Ensino Médio do interior de Pernambuco.  

Metodologicamente este trabalho surge a partir de uma reflexão da prática docente, 

utilizando-se de referenciais teóricos pesquisados nas mais respeitadas revistas e 

base de dados da área, os confrontando com a realidade encontrada. Como toda 

pesquisa social de campo, esta reflexão surge através de uma necessidade 

encontrada dentro do âmbito escolar, observada por meio das intervenções 

realizadas pelo Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência). 

Podemos destacar a importância do conteúdo dança na escola e como ele está 

presente na realidade estudada, nos dando a possibilidade de trabalhar o conteúdo 

de forma crítica, considerando todos os seus determinantes (social, político, 

econômico, cultural, etc.). Com isso podemos concluir o quão se faz necessário o 

repensar a prática de ensino e o quão é necessário para uma ação docente 

qualitativa, refletindo acerca de qual sujeito devemos formar a partir do que 

deveremos ensinar. 

 

 

Palavras-chave: Abordagens metodológicas.  Dança.  Educação Física Escolar. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The dance has emerged as one of the first forms of human communication, and 

bodily expressions as one. From this historical process emerges to dance, Physical 

Education appropriates it in the form of content, present in all schooling cycles. 

However the dance begins to be forgotten in the school setting due to sports so 

present in class. In view of this the present work aims to reflect on how the dance 

content is treated within Physical Education classes in a Reference School in high 

School inner  Pernambuco. Methodologically this work comes from a reflection of 

teaching practice, using theoretical frameworks surveyed in the most respected 

journals and database area, the confronting with reality found. Like all social field 

research, this reflection arises through a need found within the school environment, 

observed through the interventions carried out by Pibid (Institutional Scholarship 

Program). We can highlight the importance of content dance in the school and how it 

is present in the reality studied, giving us the possibility to work the content critically, 

considering all its determinants (social, political, economic, cultural, etc.). With this 

we can conclude how necessary it is to rethink the practice of teaching, what is 

necessary for a qualitative teaching action, reflecting on which subject we should 

form from what we should teach. 

 

 

Keywords: Methodological approaches. Dance. School Physical Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história o homem desenvolveu várias formas de se comunicar, 

tendo como principal meio as expressões corporais como linguagem. Assim, a 

dança surge como uma das primeiras formas de manifestações de comunicação do 

homem, por meio desta linguagem corporal. Com isto, a Educação Física, que se 

utiliza da cultura corporal, apropria-se desse conhecimento em forma de conteúdo 

dando a possibilidade da democratização do mesmo. Em contra partida, 

historicamente a Educação Física é traçada ao paradigma da esportivização e da 

aptidão física, fazendo com que o conhecimento proposto seja tratado apenas a 

partir da técnica não sendo tratado de forma crítica (SOARES et al., 1992). 

Para discutir essa temática, se faz necessário abordar o como a dança está 

presente na evolução do homem em sociedade e o como ela se caracteriza na 

sociedade vigente. Como um movimento que fortalece e coordena, a dança está no 

conteúdo das aulas de Educação Física e presente como expressão cultural de um 

povo. Localizada no mundo das linguagens corporais do homem, a dança possui 

diálogos universais. Deste modo, apresentam-se contextos históricos, culturais e 

sociais, tais como o trato com a história, estética, ética, música, crítica, apreciação, 

etc. (BRASILEIRO, 2002). Pode ser considerada como linguagem social que permite 

a transmissão de sentimentos, emoções da afetividade vivida nas esferas da 

religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra etc (SOARES 

et al.,1992, p.82). 

As aulas de dança na maioria das vezes são ministradas por professores 

coreógrafos, bailarinos, pois os mesmos apresentam o domínio da técnica e 

habilidades (BRASILEIRO, 2002). Entretanto, se faz necessárias aulas que trabalhe 

mais o contexto cultural de um povo, fazendo assim, um resgate a cultura. 

Entendemos que é necessário o acesso a dança, desmistificando seu retrato de 

espetáculo, passando a entendê-lo como conhecimento nas ações corpóreas, 

podendo ser explorado no repertório popular folclórico, contemporâneo, clássico, 

etc., na composição de coreografias e na improvisação. 

A dança quando trabalhada nas aulas de Educação Física escolar é 

apresentada de maneira descontextualizada. A dança muitas vezes é só 

presenciada nas festividades (Carnaval, São João, Natal, etc.) ou em datas 
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comemorativas (Festa do dia dos professores, Reunião do dia das mães, etc.). 

Como justificativa, muitas vezes pela falta de estrutura da escola, resistência dos 

alunos em especial os meninos, falta de materiais entre outros (BRASILEIRO, 2002). 

 

 

No que se refere à questão estrutural, pensamos, automaticamente, numa 
sala ampla, piso liso, espelhos por todos os lados, acompanhada de um 
som de qualidade, da mesma forma, bem como demarcação de todas as 
modalidades esportivas. Essa, sem sombra de dúvidas, não é a realidade 
das escolas públicas de nosso Estado e, porque não afirmar, de nosso país 
(BRASILEIRO, 2002, p.9). 

 

 

Entretanto, o trato crítico da dança possibilita um melhor desempenho dos 

alunos quando se trata de reconhecer e ampliar o entendimento a cultura e ao que 

se refere a entender a sociedade presente. Por fim, acreditamos que a dança deve 

está presente nas das aulas de Educação Física e não trabalhar apenas o esporte 

(ex: o futebol, futsal, basquete, vôlei e etc) como conteúdo das aulas, como 

corriqueiramente verificados na prática. Ademais, a dança deve ser trabalhada de 

forma tematizada, entendendo o seu processo histórico e respeitando os seus 

determinantes históricos, culturais, políticos, econômicos, técnicos e estéticos, 

possibilitando uma ressignificação tanto da prática de ensino como das possíveis 

vivências da temática dança. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 História da dança 

 

 A dança existe desde muito tempo e foi na pré-história que teve suas 

primeiras manifestações através de pinturas rupestres. A partir daí mostrou-se as 

primeiras tentativas de relatar os primitivos dançando instintamente, usando seus 

movimentos e gestos para suas comemorações. Chegando a ser praticada também 

por diversão (ROCHA; ROCHA, 2009).  

  

 

Assim percebemos que a dança sempre esteve presente na história da 
humanidade (nascimento, casamento, plantio, colheita, morte) refletindo 
na necessidade de comunhão, de celebração, de união entre as pessoas e 
reverência aos deuses. (ROCHA; ROCHA, 2009, p.448). 

 

 

 Neste tempo, a dança estava relacionada à sobrevivência, pois os homens 

pré-históricos viviam em tribos e se alimentavam de frutos, caça, pesca. Sendo 

assim, criavam rituais em forma de dança para impedir que eventos naturais 

acontecessem e prejudicassem suas atividades (LANGENDONCK, 2010). 

Na era paleolítica, tudo indicava que os humanos viviam em um nível 

improdutivo, coletavam e capturavam sua comida, girando em torno de sua 

sobrevivência. Dançar, para eles, era se equilibrar com a natureza, não havia dança 

de forma expressiva, os movimentos eram semelhantes ao dos animais (FÁTIMA, 

2001). 

Já na era neolítica o homem deixa de ser nômade e fixa sua moradia, passa a 

cultivar seus próprios alimentos e criar animais. A dança passa a expressar 

movimentos e forças relacionados à natureza, festejando a terra, preparo do plantio, 

celebrar colheita e fertilidade dos rebanhos, auxiliando assim as suas ações 

(LANGENDONCK, 2010).  

No Egito, a dança tem sua marca representada pelos seus rituais. Homens e 

mulheres dançavam em cortejos funerários com o objetivo de guiar os defuntos até o 

limiar de sua vida pós – terrestre. Estes dançarinos, aparentemente, se mostravam 

bastantes especializados (BOURCIER, 2001). 



14 
 

Ainda no Egito, as danças também eram oriundas de rituais para a 

agricultura. Em suas festas, Osíris, Deus da vegetação, era sempre homenageado, 

devido ao meio de produção ser a agricultura (ROCHA; ROCHA, 2009). “A função 

da dança não era artística, em forma de espetáculo, como hoje secularmente. No 

princípio deste processo o homem usava a dança como invocação, ou pra mostrar 

sua crença” (ROCHA; ROCHA, 2009, p. 488-489). “No decorrer de sua longa 

história, da época neolítica até o ano 30 antes de nossa era, o Egito praticou 

amplamente a dança, na forma de dança sagrada, depois de dança litúrgica – 

principalmente liturgia funerária” (BOURCIER, 2001, p. 14). 

Já na dança contemporânea segundo Agamben (2009), em seu ensaio, o que 

é contemporâneo, diz que a contemporaneidade se caracteriza por uma relação 

extraordinária com o próprio tempo. Ou seja, segue-se ou acompanha todas as 

épocas. 

 

 

Pensar em dança contemporânea requer compreender o contexto no qual a 
dança existe e está inserida, a capacidade de articular um pensamento do 
contexto, o pensamento dos corpos dançantes e sua complexidade. Esse 
modo de organização do corpo, do pensamento que dança e da construção 
coreográfica, surge da necessidade de revelar e refletir o estado do mundo 
contemporâneo e da arte atual. (JOSÉ, 2001, p.4). 

 

 

A dança contemporânea não demonstra aspectos rigorosos presentes, por 

exemplo, e a dança moderna também não conta com modelos ideológicos. Todos, 

desde gordos, magros, baixos, altos e de variadas etnias, são bem vindos 

(LANGENDONCK, 2010). Desde a metade do século XX, a mesma ganhou 

estabilidade, graças aos seus personagens que a enriqueceram, dentre eles: Jaques 

Dalcroze, Isadora Duncan, Rudolf Von Laban, entre outros (FÁTIMA, 2011).  

 

 

2.2 Dança na Escola 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e bases (1996), em seu artigo 26º, inciso 3º diz 

que a Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 
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curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e as condições da 

população escolar, sendo facultativa apenas nos cursos noturnos.  

 

 

A Educação Física escolar é, atualmente, considerada pelos principais 
pensadores, pela LDB/96 e pelas Diretrizes Curriculares para o ensino 
Fundamental e Médio, como componente curricular. A partir dessa 
consideração, entendemos, em nossa escola, que a função da Educação 
Física é educar para compreender e transformar a realidade que nos cerca, 
a partir de sua especificidade que é a cultura do movimento humano. 
(SILVEIRA; PINTO, 2001, p. 138-139). 

 

 

Sendo assim, a Educação Física é uma matéria escolar que trata, 

pedagogicamente, de conteúdos como: jogos, lutas, ginásticas, danças e esportes, 

em um ensino que se comprometa com a formação e que garanta aos alunos a 

ação-reflexão-nova ação, sobre as práticas da cultura corporal (PERNAMBUCO, 

2013).  

A partir disso, podemos abordar o conteúdo dança na Escola, visto que o 

mesmo não estar sendo ensinado neste ambiente, deixando assim os alunos sem o 

acesso a esse conhecimento enriquecedor (CARAMASHI; HUNGER; SOUSA, 

2010). Quando abordado de forma só coreográfica, deixa de considerar seu aspecto 

expressivo. “Deve-se entender que a dança como arte não é uma transposição da 

vida, senão sua representação estilizada e simbólica” (SOARES et al., 1992, p. 82).  

Seus fundamentos com a arte devem ser encontrados na vida, sendo uma 

expressão da mesma e não de uma mera produção acrobática (SOARES et al., 

1992).  

 

 

Na dança são determinantes as possibilidades expressivas de cada aluno, o 
que exige habilidades corporais que, necessariamente, se obtêm com o 
treinamento. Em certo sentido, esse é o aspecto mais complexo do ensino 
da dança na escola: a decisão de ensinar gestos e movimentos técnicos, 
prejudicando a expressão espontânea, ou de imprimir o aluno um 
determinado pensamento/ sentido/ intuitivo da dança para favorecer o 
surgimento da expressão espontânea, abandonando a formação técnica 
necessária à expressão certa. (SOARES et al, 1992, p. 82-83).    
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A dança na escola abrange uma proposta nova de ensino, ela não está 

voltada a formar bailarinos, consiste em proporcionar ao aluno uma possibilidade de 

expressar sua criatividade através do movimento. A prática pedagógica da dança 

deve estar ligada a realidade escolar (FERRARI, 2009).  

 

 

Dança preparará o corpo dos alunos a fim de exercitarem de acordo com as 
suas necessidades, desenvolvendo destreza, a agilidade e a autonomia, 
estimulando os movimentos espontâneos e a precisão do gesto, sendo 
indispensável para isso agir para que os alunos compreendam o que fazem 
e por que o fazem, pois o movimento expressivo é, antes de tudo, um 
movimento consciente. (FERRARI, 2009, p.1). 

 

 

O trato da dança no Brasil que é um país democrático, rico em culturas, tem 

abandonado a possibilidade do ensino mais aprofundado, na amplitude escolar. 

Visto que a ideia de que só se aprende dança dançando estar ultrapassada, notando 

que existem inúmeros significados para essa prática (valores pessoais, culturais, 

relações sociais) que estão diretamente ligados “Uma postura crítica em relação ao 

ensino de dança engloba, [...], conteúdos bem mais amplos e complexos do que a 

memorização de uma coreografia de carnaval ou a reprodução de uma dança 

popular.” (MARQUES, 2012, p. 22). 

Para Marques (2012), vale ressaltar os pré-conceitos existentes no ensino da 

dança. Onde para muitos a dança é vista como coisa de mulher, fazendo com que 

alguns professores mascarem a mesma. No entanto o Brasil tem inúmeros tipos de 

dança que tem essencialmente a presença do homem e sua virilidade, força. 

 

 

Muitos professores dão outros nomes às atividades de dança: “expressão 
corporal”, “educação pelo/do movimento”, “arte e criação”, “movimento e 
criação”. Em última instância, essas denominações mascaram intenções, 
mas ao mesmo tempo, permitem que um número maior de alunos tenham 
acesso à dança na escola. (MARQUES, 2012, p. 22). 

 

 

Questões como religiosidade são bastante justificadas para a não prática da 

dança. Visto que o corpo muitas vezes é visto com pecado, desfavorecendo o 

diálogo do corpo com a arte, devido a atitudes e comportamentos de professores, 

pais e alunos em relação à dança na escola, baseados em padrões de sociedade. A 
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dança como forma de conhecimento faz sentir uma percepção ampliada da relação 

consigo mesmo e com o mundo. Pois ela é uma forma de conhecimento essencial 

para a educação do ser social (MARQUES, 2012). 

No mais a dança na escola permite o acesso a inúmeros tipos de danças, 

sejam elas nacionais ou internacionais, representadas pela cultura de um 

determinado povo. Faz- se necessário o resgate da cultura brasileira que pode ser 

abordada a partir da tematização das origens culturais. “Seja do índio, do branco ou 

do negro, como forma de despertar a identidade social do aluno no projeto de 

construção da cidadania.” (SOARES et al, 1992, p. 83). 

 

 

2.3 Como a dança é vista em algumas abordagens metodológicas da Educação 

Física brasileira 

 

As abordagens da Educação Física podem ser determinadas como 

movimentos comprometidos com a renovação teórico-prático, com objetivo de 

estruturação do campo de conhecimentos específicos da Educação Física, existindo 

conflitos pela disputa da hegemonia no pensamento pedagógico e científico. 

Gerando assim a diversidade de abordagens norteadoras da Educação Física 

brasileira (AZEVEDO; SHIGUNOV, [20_ _?]). 

  Sendo assim a abordagem Desenvolvimentista tem o corpo humano como 

foco, seu autor de referência é Go Tani, sua base central dos estudos da Educação 

Física é o movimento humano, levando em conta o desenvolvimento, aprendizagem 

e crescimento. Para Go Tani, as aulas de Educação Física devem proporcionar as 

crianças, oportunidades para possuir um total desenvolvimento motor, de modo que 

as crianças aos 12 anos tenham desenvolvido um vasto repertório motor de todas as 

habilidades básicas (BARBIERI; LARA et al, 2007; MELLO; PORELLI, 2008). 

  

 
A abordagem desenvolvimentista tem a preocupação de possibilitar aos 
escolares o desenvolvimento ótimo de suas potencialidades, 
particularmente as motoras, respeitando- se suas características peculiares 
de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem. (TANI, 2008, p. 317). 

 

 



18 
 

 Go Tani, (2008) destaca que a dança na escola deve ser diferenciada da 

dança como arte, pois faz parte do patrimônio cultural. Acredita que o ritmo, a 

sincronização estão presentes, não deixando de lado em que fase de 

desenvolvimento o indivíduo se encontra, não dando importância a sistematização 

desse conhecimento. A dança é citada nas últimas séries do ensino fundamental, 

também no ensino médio e no superior.  

 Na abordagem construtivista, tem como referencial teórico, João Batista 

Freire. Diz que a Educação Física na escola deve favorecer o conhecimento que a 

criança já possui através do resgate da cultura infantil, reconhecendo as 

experiências dos alunos e sua cultura. O jogo nessa abordagem tem um papel 

privilegiado como conteúdo de estratégia de ensino, favorecendo a resolução de 

problemas e construção de conhecimento (FERNANDES, 2008). 

 

 

Os jogos e brincadeiras que estimulam a cognição, a motricidade, 
socialização e afetividade da criança, bem como a utilização de materiais 
alternativos, são os conteúdos privilegiados nas aulas de Educação Física 
pautadas nessa concepção. (BARBIERII; MELLO; PARELL, 2008, p. 229). 
 

 

 Lara et al (2007) enfatiza a importância de aumentar a Inteligência corporal, 

mencionando os saltos e giros como recursos ( presente em atividades dançantes). 

Entretanto o enfoque está no jogo, brincadeiras infantis, não mencionando a dança. 

 

 

Pensando na dança [...] como conhecimento da Educação Física Encontra-
se Freire. Para ele, a falta de conhecimento acerca da dança, por parte dos 
professores, determina a sua não-presença nas aulas de educação Física 
de forma sistematizada. (LARA et al, 2007, p. 164). 

 

 

A abordagem Crítico-Superadora foi exposta no ano de 1992 com a 

publicação do livro metodologia do Ensino da Educação Física, escrito por Carmem 

Lúcia Soares, Celi Nelza Zülke Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Castelani Filho, 

Micheli Ortega Escobar e Valter Bracht, conhecido como “Coletivo de Autores” 

(BARBIERI; MELLO; PORELLI, 2008). 
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 Essa abordagem tem três características particulares de reflexão pedagógica: 

diagnóstica, judicativa e teleológica. É diagnóstica porque constata e lê os dados da 

realidade; judicativa porque julga de uma ética que caracteriza os interesses de uma 

classe; é teleológica porque aponta um alvo onde se quer chegar, busca uma 

direção. Essa direção poderá ser conservadora ou transformadora dos dados da 

realidade diagnosticada e julgada, dependendo da perspectiva de classe de quem 

reflete (SOARES et al., 1992). 

 Embasa-se no discurso da justiça social no contexto de ser prática, faz uma 

leitura dos dados da realidade à luz da crítica social dos conteúdos. Tem um papel 

político, pedagógico, remete propostas de intervenção e faz reflexões sobre a 

realidade dos homens.  

 

 

Um projeto político-pedagógico representa uma intenção, ação deliberada, 
estratégia. É político porque expressa uma intervenção em determinada 
direção e é pedagógico porque realiza uma reflexão sobre a ação dos 
homens na realidade explicando suas determinações. (SOARES et al., 
1992, p. 25).  
 

 

A Educação Física é conhecida como uma disciplina que tem por conteúdos o 

jogo, a ginástica, o esporte, a capoeira, a dança, sendo um conhecimento da cultura 

corporal. Para essa abordagem, o entendimento aprofundado do que é ensinar, não 

significa apenas transferir ou repetir conhecimentos, mas criar possibilidades para 

uma produção crítica, valorizando a contextualização dos fatos e o resgate histórico.  

Segundo Soares et al. (1992), os ciclos de escolarização, os conteúdos de 

ensino são tratados simultaneamente, que vão se ampliando no pensamento do 

aluno de forma espiralada, desde o momento da constatação de um ou vários dados 

da realidade, até interpretá-los, compreendê-los e explicá-los.  

 

 

Dessa forma, os ciclos não se organizam por etapas. Os alunos podem lidar 
com diferentes ciclos ao mesmo tempo dependendo do(s) dados(s) que 
esteja(m) sendo tratado(s). Ao introduzir o modelo dos ciclos, sem 
abandonar a referência ás séries, busca-se construir pouco a pouco as 
condições para que o atual sistema de seriação seja totalmente superado. 
(SOARES et al, 1992, p. 34-35).         

 



20 
 

 

 O primeiro ciclo vai da pré-escola até a 3° série. É o ciclo de organização da 

identidade dos dados da realidade. Nesse ciclo, o aluno encontra-se em síncrese. 

Os dados são identificados de forma misturada. 

 O segundo ciclo vai da 4º à 6° séries. É o ciclo de iniciação à sistematização 

dos conhecimentos. O aluno vai adquirindo a consciência de sua atividade mental, 

suas possibilidades de abstração, conforta os dados da realidade com as 

representações de seu pensamento sobre eles.  

 O terceiro ciclo vai da 7° à 8 séries. É o ciclo de ampliação da sistematização 

do conhecimento. O aluno toma consciência das atividades teóricas. Dá um salto 

qualitativo quando reorganiza a identificação dos dados da realidade, através do 

pensamento teórico, propriedade da teoria.  

 O quarto ciclo vai da 1º, 2º e 3º séries do ensino médio. É o ciclo de 

aprofundamento da sistematização do conhecimento. O aluno começa a perceber, 

compreender e explicar que há propriedades comuns e regulares nos objetos. O 

aluno lida com a regularidade científica, podendo a partir dela, adquirir algumas 

condições objetivas para seu produtor de conhecimento científico quando submetido 

à atividade de pesquisa.  

 Para o ensino da dança deve-se considerar seu aspecto expressivo, 

confrontando a formalidade da técnica para sua reprodução, deve encontrar nela os 

fundamentos da própria vida, levando em conta todo o seu contexto social, histórico, 

estética, música, apreciação, crítica, etc. (SOARES et al., 1992; BRASILEIRO, 

2002).  

 

 

Na dança são determinantes as possibilidades expressivas de cada aluno, o 

que exige habilidades corporais que, necessariamente, se obtêm com o 

treinamento. Em certo sentido, esse é o aspecto mais complexo do ensino 

da dança na escola: a decisão de ensinar gestos e movimentos técnicos, 

prejudicando e expressão espontânea, ou de imprimir no aluno um 

determinado pensamento/sentido/intuitivo da dança para favorecer o 

surgimento da expressão espontânea, abandonando a formação técnica 

necessária à expressão certa. (SOARES et al, 1992, p. 82-83). 
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Segundo SOARES et al. (1992), deve-se considerar os símbolos culturais a 

que pertencem e que muitas vezes torna-se de difícil compreensão. Nesse sentido 

cabe a propostas interdisciplinares contribuir a partir dos diferentes campos de 

atuação, assegurando aos alunos o reconhecimento e compreensão do mundo 

simbólico a qual representam.  

Com o resgate da cultura brasileira trabalhados na dança, decorrente da 

tematização de suas origens culturais (Negro, branco, Índio), desprendendo no 

aluno um projeto de construção de cidadania.  

 

 

Sobre o desenvolvimento técnico, sugere-se aos fundamentos:  
a)    Ritmo = cadência, estruturas rítmicas.  
b)    Espaço = formas, trajetos, volumes, direções, orientações.  
c)    Energia = tensão, relaxamento, explosão.  
Em relação ao conteúdo expressivo, sugere-se os seguintes temas:  
a) As ações da vida diária. 
b) Os estados afetivos. 
c) As sensações corporais. 
d) Os seres e fenômenos do mundo animal, vegetal e mineral. 
e) O mundo do trabalho. 
f) O mundo da escola. 
g) Os problemas sócio-políticos atuais, sugeridos anteriormente (item: ”O 

conhecimento de que trata a Educação física”). 
(SOARES et al, 1992, p. 83-84).  

 

 

 A técnica é trabalhada nessa abordagem, no entanto ela propõe algumas 

reflexões a mais, levando em conta que os alunos são pessoas que possuem um 

repertório técnico diferenciado por conta de suas particularidades. 

 Na abordagem Crítico-Emancipatória o referencial teórico é Elenor Kunz. 

Essa concepção aponta que as aulas de Educação Física devem proporcionar as 

crianças o aprendizado de modalidades esportivas e assim contribuir para a 

formação do aluno (BARBIERI; MELLO; PORELLI, 2008). 

 Para Lara et al. (2007), essa abordagem está centrada no ensino dos 

esportes, buscando umas vasta reflexão sobre possibilidades do ensino do esporte 

na sua transformação didático-pedagógico, favorecendo a criança e jovem 

competência crítica e emancipada. 

 

 

[...] é necessário orientar o ensino num processo de desconstrução de 
imagens negativas que o aluno interioriza na sua prática de esportes 
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autoritários e domesticadores. Sua orientação de concepção educacional é 
denominada de Crítico-emancipatória, onde a emancipação pode ser 
entendida como um processo contínuo de libertação do aluno das 
condições limitantes de suas capacidades racionais críticas e até mesmo o 
seu agir no contexto sociocultural e esportivo. O conceito crítico, pode ser 4 
entendido como a capacidade de questionar e analisar as condições e a 
complexidade de diferentes realidades de forma fundamentada permitindo 
uma constante auto-avaliação do envolvimento objetivo e subjetivo no plano 
individual e situacional. (AZEVEDO; SHIGUNOV, [20_ _?], p.3). 

 

 

Entende que a dança é importante e deve-se saber mais sobre como ela está 

sendo trabalhada. No que se refere à sistematização desses conhecimentos o autor 

relata que a mesma deve está presente nas aulas de Educação Física, no entanto 

precisa passar por uma transformação de sua didática para atender a essa 

abordagem (LARA et al., 2007). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

 

 Realizar intervenções educativas de dança na escola, baseados em uma 

concepção crítica e propositiva de Educação/Educação Física. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Desenvolver pesquisa de campo e investigar sobre fenômenos referentes à 

dança na escola; 

 Realizar  intervenções educativas de dança na escola da Rede Pública de Ensino 

de Vitória de Santo Antão – PE; 

  Assegurar que o conhecimento produzido na Universidade seja socializado entre 

atores sociais da escola e comunidades envolvidas; 

 Analisar e refletir sobre os dados da realidade obtidos. 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente Projeto trata-se de uma pesquisa-ação sobre uma análise 

qualitativa. 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo 
cooperativo e participativo. (THIOLLENT, 1985). 

 
 

A pesquisa foi realizada com alunos da Escola de Referência em ensino 

médio Senador João Cleofas de Oliveira na cidade de Vitória de Santo Antão-PE. No 

período de março de 2015 a dezembro de 2015. No sentido de se embasar e melhor 

entender a temática, inicialmente, foi realizada uma Revisão da Literatura para 

levantamento e aprofundamento do tema abordado utilizando artigos científicos 

indexados. Foram incluídos estudos das últimas três décadas, nas seguintes Bases 

de Dados: LILACS, SCIELO e tendo como principais descritores: Educação Física, 

avaliação, concepções críticas da Educação/Educação Física.  

Em seguida, um processo de observações participantes sistemáticas foi 

realizado na escola e comunidade, com intuído de entender a realidade local e 

verificar associações entre a ação e possível resolução de um problema coletivo. 

Foram identificados o ambiente físico e social, a organização do trabalho 

pedagógico da escola e da Educação Física e a rotina escolar (Anexo A). Por fim, 

ações pedagógicas foram desenvolvidas na escola. Estas intervenções educativas 

fazem parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID/CAPES). 

Buscando novos dispositivos e alternativas metodológicas, a organização do 

trabalho pedagógico desta pesquisa alicerçou sua prática pedagógica a uma 

concepção crítica e propositiva de Educação/Educação Física. Enquanto 

abordagem/orientação metodológica para o trato com o conhecimento nas aulas, foi 

conduzida uma prática que se fundamente num processo constante de ação–

reflexão/avaliação-ação (PIMENTA, 2008; SOARES et al., 1992). As aulas de dança 

foram realizadas nos dias 09 e 23 de outubro, 06 e 13 de novembro de 2015, com os 

seguintes conteúdos: Danças populares do Rio de Janeiro (funk e samba) e danças 
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populares de Pernambuco (frevo e maracatu), escolhidos a partir das reuniões 

sistemáticas. Os seus conhecimentos foram discutidos e pedagogizados, tratando-

se suas dimensões sócio-históricas. Os conteúdos foram vivenciados através das 

seguintes estratégias didáticas: aulas expositivas dialogadas, vivências práticas, 

trabalhos em grupo, apresentações didáticas, debates, ensino com pesquisa, festival 

e outros dispositivos de produção das aprendizagens no âmbito do 

ensino/pesquisa/extensão.   

Os conhecimentos/saberes foram problematizados, discutidos e refletidos a 

partir dos seus determinantes históricos, culturais, sociais, biológicos, 

técnicos/táticos, políticos e econômicos, as quais são perspectivas educacionais e 

pedagógicas apresentadas e preconizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei, no 9.394/96) e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), 

foram buscadas e incentivadas na escola.  

O processo ensino-aprendizagem foi dado a partir dos cinco passos da 

pedagogia histórico crítica de Dermeval Saviani (2008): prática social, 

problematização, instrumentalização, catarse, nova prática social. Conduzido no 

sentido de propor ações que desafiem o desenvolvimento de operações mentais de 

controle emocional, seletividade de pensamento, observação, imaginação, 

comparação, organização dos dados da realidade, classificação, análises e sínteses, 

interpretação crítica, elaboração e confirmação de hipóteses e tomadas de decisão, 

possibilitando que os escolares suplantem o senso comum e desenvolver uma 

consciência científica, como também, uma perspectiva holística da realidade em 

suas múltiplas manifestações (PIMENTA, 2008; SAVIANI, 1985). Este norte 

epistemológico possibilitará aos alunos a ampliação de indicadores críticos, criativos, 

participativos, dialógicos, interativos, reflexivos, interpretativos, persuasivos e 

argumentativos, criando desta forma novas possibilidades de intervenção crítica na 

constituição da sua própria subjetividade, na sua formação humana, transformação 

pessoal e do mundo social. 
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5 RESULTADOS 

  

  5.1 Características e descrição organizacional da escola 

 

O EREM Senador João Cleofas de Oliveira foi construído em 1975 pelo 

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino (PREMEM) cujo objetivo principal era 

o aperfeiçoamento do sistema de ensino de primeiro e segundo graus no Brasil 

através da aplicação de recursos federais e estaduais fiscalizados pelo FNDE 

(Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação), fato este que possibilitou à 

construção das escolas Polivalentes as mesmas objetivavam a formação voltada 

para as práticas agrícolas, comerciais e do lar. Entretanto, esse modelo de ensino 

não durou por muito tempo, pois necessitava de muitos recursos, tanto financeiros 

quanto humanos. 

Em 2002, a escola passou à condição de EREM, tais mudanças aconteceram 

a partir da Lei Complementar nº 125 de 10 de julho de 2008, que objetiva a formação 

integral e semi-integral, visando a permanência do estudante na unidade de ensino 

das 07:00h às 17:00h, buscando atender integralmente as necessidades básicas e 

educacionais dos escolares. Atualmente a escola atende a população da zona 

urbana, de sítios, engenhos e bairros afastados e até mesmo de outras cidades. 

As aulas no EREM ocorrem em período integral totalizando nove aulas por 

dia, cinco pela manhã e quatro pela tarde. No período da manhã, começam as 

07:30h e terminam às 11:40h. Já no período da tarde, têm início as 13:00h e 

terminam às 16:50h. São disponibilizadas três refeições por dia aos alunos as quais 

se distribuem em dois lanches e um almoço. O primeiro lanche acontece das 09:10h 

às 09:30h. O intervalo para o almoço ocorre das 11:40h ás 12:40h e os alunos têm 

um período de descanso até as 13:00h. O lanche da tarde acontece das 14:40h ás 

15:00h. 

Com relação aos funcionários, a escola dispõe de 14 professores da 

educação integral (efetivos), 06 professores da educação especial (contratados), 11 

funcionários técnicos (departamento administrativo), 04 faxineiros que são 

terceirizados pela empresa Liber e 06 cozinheiras e 01 porteiro que são terceirizados 

pela empresa Adeline. Em relação aos escolares, são 285 da educação integral 

distribuídos em 09 turmas e 36 alunos da educação especial. 



27 
 

Enquanto estrutura, vimos que a escola é limpa, arborizada e se apresenta 

bem organizada. A mesma possui 22 salas, entretanto, apenas 09 estão realmente 

ativas como as salas de aula, pois as demais estão sendo utilizadas como depósitos 

para materiais quebrados (cadeiras e mesas). Possui uma sala destinada para a 

Educação Física, 01 laboratório de informática que no momento está fechado, pois 

todos os computadores encontram-se quebrados. Possui também 01 laboratório de 

Biologia e Química que são juntos, 01 sala de projeção, 01 sala de dança, 01 salão 

nobre, onde é utilizado como refeitório e auditório para realização de aulões 

preparatórios para vestibulares e Enem, 01 biblioteca, 01 sala dos professores e 01 

sala com a rádio da escola, a qual não está funcionando, pois não existe Grêmio 

para coordenar. Na escola há também 01 dispensa para armazenar a merenda 

escolar, 01 sala para guardar os materiais de limpeza, 02 banheiros de alunos 

(masculino e feminino) onde cada um possui 07 cabines, 02 banheiros de 

professores (masculino e feminino) e 03 bebedouros. 

 

  

5.2  Diagnose das aulas de Educação Física na Escola 

 

No trabalho pedagógico da Educação Física, o professor segue a perspectiva 

educacional Crítico-Superadora, porém, é dada também atenção à promoção da 

saúde. Em relação ao planejamento das aulas, o professor se baseia nas OTM’s 

(Orientações Teórico-Metodológicas) e nos PCN’s (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), no entanto, existe flexibilização em seu planejamento.  

Em relação aos projetos da Educação Física há o Festival de Jogos e 

Brincadeiras Populares, o Projeto de Handebol e o Projeto de Dança, os quais são 

realizados no turno da noite. Segundo o professor, outros projetos estão sendo 

ajustados e serão realizados em breve. 

Quanto à avaliação, são realizados três momentos: a avaliação diagnóstica que 

geralmente é realizada no início da unidade para verificar o conhecimento prévio que o 

aluno possui em relação ao eixo temático que será vivenciado; a avaliação processual 

na qual os alunos são avaliados durante todo período letivo; e a avaliação somativa 

que se trata do somatório de todas as avaliações que ocorreram durante o processo de 

aprendizagem.  
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A primeira nota consiste do somatório de duas a cinco atividades e a segunda 

nota equivale ao desempenho obtido em uma prova escrita na qual contém em média 

dez questões divididas em objetivas e subjetivas. Foi também observado que o 

professor de Educação Física não se limita apenas a quadra e a sala de aula. Ele 

também utiliza o laboratório de Biologia, a sala de dança, a sala de vídeo e até mesmo 

o estacionamento da escola. 

 As aulas de Educação física se apresentam de maneira contextualizada, se 

trabalha todos os elementos da cultura corporal (jogo, luta, dança, esporte, ginástica), 

há problematizações, apresenta sequência pedagógica, não existe separação de 

gênero.  

 

 

5.3 Planejamento e Intervenções propostas através da realidade escolar  

 

 A partir da diagnose da escola, foi realizada a separação de duplas e trios para a 

construção dos planos de aulas e, depois disso, realizar as intervenções. Os planos 

foram divididos por conteúdos, deixando de fora apenas o conteúdo de Lutas, em razão 

do tempo destinado às práticas em campo. Permanecemos na escola em um período 

de 4 meses, sendo um para cada conteúdo e realizando uma avaliação ao final de 

cada um deles. Iniciamos com o conteúdo de Ginásticas, seguimos com jogos, Danças 

e por fim, Esportes. 

OFICINAS  

ABERTURA DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS 
 

1° Aula 

Apresentação do projeto e construção do 

cronograma de atividades 

2° Aula 

Introdução a Educação Física 
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 Ao se tratar do conteúdo dança especificamente, foi abordado o contexto 

histórico, cultural, técnico, econômico, religioso, social. Os alunos se mostraram 

entusiasmados e isso contribuiu muito com o processo ensino aprendizagem.

MODULO I/AGOSTO 

GINÁSTICA: TORNANDO A VIDA UM 

MOVIMENTO 

 História da Ginástica; 

 Tipos de ginástica; 

 Ginástica e influencia da mídia; 

 Ginástica e estética; 

 Ginástica e saúde 

 

MODULO II/SETEMBRO 

JOGOS: UMA VOLTA AO PASSADO 

 Histórico de jogos; 

 Conceito e classificação dos 

jogos; 

 Jogos do ontem e do hoje; 

 Jogos e mídia; 

Jogos: competição ou diversão? 

MODULO III/OUTUBRO 

DANÇA E EDUCAÇÃO FÍSICA NUM 

RITMO DIFERENTE 

 De onde vem sua dança? 

 Danças populares do Rio de 

Janeiro (Samba e Funk); 

 Danças populares de Pernambuco 

(Frevo e maracatu); 

Encerramento com o Festival de danças 

populares.   

MODULO IV/NOVEMBRO 

ESPORTE POR TRÁS DA CÂMERA 

 Histórico do esporte; 

 Esporte e influências da mídia; 

 Esporte e sociedade; 

 Esporte e cultura; 

Esporte x competição. 

DEZEMBRO 

Reflexões sobre a prática pedagógica 
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6 DISCUSSÂO 

 

A partir das Características e descrição organizacional da escola, para o ensino 

da dança é ideal que tenha materiais adequados: salas amplas, piso liso, espelho, som, 

etc., no entanto a ausência desses recursos não é desculpa para o não acesso a esse 

conteúdo tão importante para a cultura, socialização, criatividade, espontaneidade, 

entre outros. A realidade brasileira das estruturas das escolas está cada vez pior, cabe 

ao professor ter interesse de desenvolver essas atividades com a realidade escolar na 

qual se encontra. Muitas vezes é solicitado materiais, só que os órgãos superiores 

estão cada vez mais desvalorizando o ambiente escolar e gastando o dinheiro 

destinado a mesma com seus interesses e prioridades pessoais, não ligando para a 

melhoria do ensino público de qualidade. 

 O EREM Senador João Cleofas de Oliveira, não conta com uma estrutura boa 

para o trato da dança, mas, o professor assume o seu papel com coerência e 

honestidade e usa dos recursos que a escola possui para a realização dessas aulas, 

não ocorrendo à ausência do conteúdo por falta de materiais específicos da dança. 

Sem contar que a escola não apresenta apenas a falta de material para a dança, mas 

também para os demais conteúdos da Educação Física. A dança nessa realidade 

escolar é bem presente. A escola possui um projeto voltado para a dança, onde os 

alunos ficam após o turno para o aprimoramento e aperfeiçoamento desse conteúdo 

que é trabalhado dentro da grade de aula, tendo anualmente mostras de danças. Os 

alunos são bem acessíveis a dança, pois, o professor dá a todos os conteúdos da 

cultura corporal o mesmo significado e importância. 

Analisando o Diagnóstico das aulas de Educação Física na Escola estudada 

se baseiam teoricamente na abordagem crítico-superadora e saúde renovada. O 

professor se preocupa com a participação ativa dos alunos. As aulas são teórico-

prática e são utilizados diferentes espaços da escola, desde o refeitório até o 

estacionamento. Visto que a escola não conta com uma quadra coberta. A 

Educação Física está presente ativamente no contexto total da escola. Existem 

vários projetos na área e a mesma estar presente nos simulados de pré-

vestibulares. No que se refere às aulas de dança, não houve uma observação 

especificamente desse conteúdo por ser peça principal desse estudo, pois não 

estava nesse conteúdo no período observacional. 
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De acordo com o Planejamento e Intervenções propostas através da 

realidade escolar, foram observados o quão os alunos se mostraram satisfeitos com 

as nossas aulas. Baseando-se no ciclo de aprofundamento e sistematização do 

conhecimento, por se tratar das séries 1º ao 3º ano do ensino médio, proposto por 

Soares et al (1992). Ao trabalhar os conteúdos da dança (frevo, maracatu, funk, 

samba) propostos pelas reuniões em grupo, tivemos muitas preocupações acerca 

dos alunos protestantes, no entanto eles participaram ativamente de todas as aulas. 

O apêndice A, conta com a descrição de todas as aulas, tanto nos seus aspectos 

positivos, quanto nos negativos. O festival final foi um momento bastante rico para a 

nossa formação, pois notamos o quanto a nossa prática foi positiva na vida daqueles 

alunos e de como a Educação Física é levada em conta por ambos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 A partir do que foi trabalhado na pesquisa, vale salientar a importância das 

aulas de dança não serem meras coreografias, ou seja, movimentos pré- 

estabelecidos. Podemos trabalhar acerca da criatividade, espontaneidade, entre 

outras formas, não sendo apenas a técnica e o movimento perfeito, até porque esse 

não é o papel da Educação física Escolar. 

 Essa proposta de intervenção caracterizou-se nesse trabalho, defendendo a 

dança nas aulas de Educação Física em uma perspectiva crítico-superadora, 

fundamentada em referenciais teóricos da área, fornecendo aos alunos uma visão 

crítica sobre a dança, mostrando que a mesma tem um campo vasto. 

 A escola já contava com aulas de educação Física bem estruturada e de boa 

qualidade. As intervenções possibilitaram ainda mais a valorização da mesma. Os 

conteúdos foram apresentados de forma tematizada e sempre refletidas no contexto 

social do aluno. Houve um processo de ensino e aprendizagem, os conhecimentos 

produzidos pela universidade foram assegurados. 

 Por fim, vale salientar a importância do Pibid (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência), que nos garante a prática docente ainda na 

formação, atribuindo valores a nossa jornada acadêmica. Este programa garante a 

nós o acesso ao chão da escola, firmando assim um papel importante para vermos a 

realidade de nossa escolha profissional, nos permitindo estudos aprofundados e 

garantindo a formação participativa. 
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ANEXO A – Protocolo de observação 
análise da conjuntura escolar 

  
 

1. Nome do observador: 
 

2. Local e data da observação: 
 

3. Objetivo da observação: 
 

4. Relato do ambiente físico e social da escola: 
 
 
 
 
 
 
 

5. Relato da organização do trabalho pedagógico da escola: 
  
 
 
 
 
 
 

6. Relato da organização do trabalho pedagógico da Educação Física: 
 
 
 
 
 
 
 

7. Relato dos fatos/acontecimentos e comportamentos afetivos e atitudinais: 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Os itens 1 a 3 referem-se à identificação geral. 
- o item 3 indica o objetivo do dia, se é relato do ambiente físico e social da escola, 
relato da organização do trabalho pedagógico da escola ou da Educação Física ou 
relato dos fatos/acontecimentos e comportamentos afetivos e atitudinais. 
 
b) Os itens 4 a 6 referem-se à identificação das condições em que as 
observações ocorrem. 
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- o item 4 descreve o ambiente físico da escola: caracterização sócio econômica da 
comunidade, número de salas, secretarias, banheiros, espaço de convivência/pátio, 
cantina, refeitório, biblioteca, laboratórios, quadra esportiva, material 
didático/esportivo etc; e o ambiente social da escola: quantidade de alunos, 
professores e funcionários, organização e funcionamento, chegada e saída dos 
estudantes à escola, aulas gerais, recreio, merenda escolar, momentos de 
socialização dos professores e dos alunos etc. 
 
- o item 5 explicita a organização do trabalho pedagógico da escola: história da 
escola e da Educação Física na escola, Função Social da escola, gestão escolar, 
Políticas Educacionais/Proposta Curricular/PPC, projetos desenvolvidos na e pela 
escola, reuniões de planejamento e avaliação das ações educativas, titulação e 
formação dos professores etc. 
 
- o item 6 explicita a organização do trabalho pedagógico da Educação Física: 
procedimentos metodológicos e de ensino (planejamento, seleção e sistematização 
dos conteúdos/saberes – trato com determinantes e temas transversais; estratégias 
didáticas – aulas, vivências práticas, estudos dirigidos, trabalhos em grupo, 
seminários, debates, palestras, parcerias interdisciplinares e atividades de pesquisa 
e extensão; instrumentos e procedimentos avaliativos, recursos de apoio didático).  
 
c) O item 7 refere-se a rotina da escola e das aulas de Educação Física.  
- acontecimentos gerais na escola e nas aulas de Educação Física, relação afetiva 
entre os atores, interesse e participação dos alunos nas aulas de Educação Física, 
conhecimentos nas esferas conceituais, procedimentais e atitudinais tratados e 
aprendidos nas aulas de Educação Física. 
 
d) indica-se fazer o levantamento geral dos itens 4, 5 e 6 e, posteriormente, atender 
o item 7 realizando observações sistemáticas para conhecer a rotina escolar e da 
Educação Física.  
 
e) além das observações, indica-se realizar análise documental e entrevistas. 
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ANEXO B – Ficha de avaliação da aula 
 

 

 

 

Clareza dos objetivos/avaliação. Ficou clara, para os alunos, a 

proposta e avaliação da aula? As atividades foram contextualizadas e 

foram tratados os determinantes e temas transversais?   

 

Relação dos procedimentos metodológicos com os 

conteúdos/saberes abordados:  

Experiências significativas - fatos/acontecimentos e comportamentos 

afetivos e atitudinais:  

Reflexão sobre a prática:  
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ANEXO C – Declaração de participação do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Pibid/CAPES/UFPE) 
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APÊNDICE A – Modulo III dança 

 
PLANO DE AULA 

 
1. Dados de Identificação: 
Bolsistas-docentes:. 
Local: Sala de aula da Escola João Cleofas de Oliveira 
Data:  
Horário: 7:30h às 09:30h 
Participantes: alunos do ensino médio da Escola João Cleofas 
Tema: De onde vem sua dança? 
 
 2. Objetivo da aula: 
Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de: 

 Explicar a história da dança desde seu início e sua evolução até os dias 
atuais; 

 Explicar a importância da expressão corporal na dança e seus sentidos 
(sentimentos, emoção, costumes etc); 

 Entender suas influências sociais. 
 
3. Conteúdos: 

 Surgimento da dança; 

 Influência social na sociedade. 
 
4. Problematizações:  

 Quando e porque surgiram as danças? 

 As danças são praticadas como antes ou mudou? 

 A dança possui o mesmo objetivo que antigamente? 
 
5. Temas transversais: 

 Diversidade cultural; 

 Cidadania; 

 Trabalho coletivo.  
 
6. Material de Apoio: 

     Som; 
Quadro branco; 
Piloto. 

 
7. Atividade: 

1°Momento Roda de conversa, onde o professor irá buscar o conhecimento 

prévio dos alunos, a partir de discussões e problematizações. 

2°Momento Vivência prática na qual a turma será dividida em quatro grupos, 

onde cada um terá que desenvolver movimentos da dança usando 

as batidas das mãos, dos pés e da boca como instrumento. 
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3°Momento Após apresentarem as coreografias, os alunos deverão analisar o 

que foi feito, comentar sobre o que acharam mais interessante nas 

apresentações, refletir sobre a prática e avaliar o que foi abordado. 

4°Momento/ 

Avaliação 

Nossa avaliação será realizada a partir de um questionário 

formulado pelos bolsistas, onde terá questões relacionadas à aula. 
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Relatório da aula do dia 09/10/2015  
 
 

No primeiro momento da aula foi discutido com os alunos o histórico da dança 
a partir das seguintes problematizações:  

Quando e porque surgiram as danças? 
As danças são praticadas como antes ou mudou? 

A dança possui o mesmo objetivo que antigamente? 
 

Também foi discutido o conceito de dança. Em sequência, foi mostrada para os 

alunos a diversidade de danças que existem no Brasil, onde foi citada uma dança 

marcante de cada região e explicado seu significado. Posteriormente foi feito um 

circulo na sala de aula, na qual realizamos uma dinâmica dos nomes, ou seja, cada 

aluno tinha que criar gestos com cada parte do seu primeiro nome e os demais tinha 

que repetir o gesto do nome do colega. Depois desse momento, foi desenvolvida 

uma atividade, onde seu objetivo era que os alunos realizassem movimentos 

corporais a partir do som das mãos e dos e pés. Para essa atividade a turma foi 

dividida em 4 grupos e os mesmos deveriam apresentar uma coreografia. Após 

apresentarem as coreografias, os alunos analisaram o que foi feito, comentaram 

sobre o que acharam mais interessante nas apresentações. Ao final da aula houve 

uma reflexão sobre a prática e avaliação do que foi abordado. 
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Ficha de avaliação da aula 

 
Clareza dos objetivos/avaliação. Ficou clara, para os alunos, a 

proposta e avaliação da aula? As atividades foram contextualizadas e 

foram tratados os determinantes e temas transversais?  Conseguimos 

trabalhar o conteúdo de maneira clara e objetiva. A dinâmica inicial foi 

interessante pois possibilitou que os alunos dançassem de uma forma 

descontraída, ao ponto dos mesmo não se derem conta de que estavam 

dançando. Já na outra atividade, estimulou a criatividade dos alunos, pois 

os mesmos criaram uma coreografia e apresentaram sem utilizar a 

música. 

Relação dos procedimentos metodológicos com os 

conteúdos/saberes abordados: A partir do momento que 

disponibilizamos o direito de fala aos alunos, fazendo com que os mesmos 

se expressem, estamos possibilitando que esses se sintam parte 

integralmente ativa na construção aula. 

Experiências significativas - fatos/acontecimentos e comportamentos 

afetivos e atitudinais: A própria problematização é o fato a ser salientado 

nessa aula. Com perguntas precisas e objetivas pudemos seguir a aula de 

modo que os alunos fossem compreendendo o conteúdo em questão 

(Dança). 

Reflexão sobre a prática: Sobre a prática em si, muito se foi aproveitado 

pelos alunos. Foi perceptível do quanto os alunos absorveram o conteúdo 

desenvolvido em sala de aula. Eles conseguiram explicar 

sistematicamente toda a aula. 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Lima, Eudja Carla de, 2015. 
Nota: Fotos tiradas pelo autor.  
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PLANO DE AULA 

 
1. Dados de Identificação: 
Bolsistas-docentes:  
Local: Sala de aula da Escola João Cleofas de Oliveira 
Data:  
Horário: 7:30h às 09:30h 
Participantes: alunos do ensino médio da Escola João Cleofas 
Tema: Samba e Funk 
 
 2. Objetivo da aula: 
Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de: 

 Entender e explicar a história do samba e o funk; 

 Tipos de Samba; 

 Contribuições para nossa cultura. 

 Entender suas influências sociais; 

 Entender a cultura que existe por trás desse estilo musical (Funk). 
 
 

3. Conteúdos: 

 História do Samba; 

 Classificação do Samba; 

 Contribuição cultural. 

 História do Funk; 

 Expressão corporal como linguagem; 

 Influência social na cultura. 
 
 
4. Problematizações:  

 Qual a origem do samba? 

 Quais contribuições o samba trouxe para a nossa cultura? 

 Você conhece algum tipo de Samba? 

 Quando e como surgiu o Funk? 

 Qual a linguagem que expressam? (emoção, crítica). 

 O Funk contribui de alguma forma para a sociedade? Como? 
 

 
5. Temas transversais: 

 Diversidade cultural; 

 Sexualidade; 

 Racismo. 

 Diversidade cultural; 

 Preconceito; 

 Sexualidade. 
 

 
6. Material de Apoio: 
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Som; 
Quadro branco;  
Piloto. 

 
7. Atividades: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° Momento Roda de conversa, onde o professor irá buscar o conhecimento 

prévio dos alunos. Em seguida será apresentado um vídeo de 

samba (Seu Jorge – Problema social). A partir do vídeo faremos a 

discussão sobre as questões que o vídeo mostra. 

2° Momento Será distribuída para a turma uma letra de Funk impressa (Edu 

Krieger – Resposta ao Funk ostentação). Em seguida a música irá 

ser reproduzida e com base na música discutiremos alguns 

aspectos abordados na letra. 

3° Momento Serão vivenciados alguns passos básicos do Funk e do Samba, no 

entanto será apenas uma pequena demonstração, pois os alunos 

terão oportunidade de aprofundar melhor nos respectivos temas no 

festival de dança.  

4° Momento/ 

Avaliação 

Avaliação será realizada a partir de uma breve apresentação dos 

alunos, onde os mesmos serão divididos 2 grupos, onde um irá falar 

de Funk e outro de samba.  
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Relatório da aula do dia 23/10/2015  
 
 

No primeiro momento da aula, foi feita uma discussão a respeito da origem do 
Samba, sua chegada ao Brasil e de como se deu o seu processo de evolução. 
Foram utilizadas as seguintes problematizações:  

Qual a origem do samba? 
Quais contribuições o samba trouxe para a nossa cultura? 

Você conhece algum tipo de Samba? 
 

Foram tratados os diversos tipos de Samba, onde ficou notório que muitos alunos 
não sabiam que existiam outros tipos de Samba, pois muitos só conheciam o Samba 
que a mídia apresentava. Em seguida foi apresentado um vídeo de samba (Seu 
Jorge – Problema social). A partir do vídeo foi feita discussão sobre as questões que 
o vídeo mostrava, onde levantou alguns aspectos muitos importantes dentre eles 
foram o preconceito, pobreza, conscientização por parte dos alunos. Após a 
problematização sobre o vídeo, as professoras passaram os passos básicos do 
Samba. Ao final da aula foi feito reflexão sobre os pontos discutidos. 

Foi feito recortes históricos do Funk, ou seja, levamos marcos mais 
importante da evolução do Funk. Desde sua origem até os dias atuais. Foram 
salientados os tipos de funk. 

Quando e como surgiu o Funk? 
Qual a linguagem que expressam? (emoção, crítica). 

O Funk contribui de alguma forma para a sociedade? Como? 
 

Foi realizada a vivência do funk, onde demonstramos alguns passos básicos do 
Funk, no entanto o Funk não possui passos específicos. Depois do momento da 
vivência, foi reproduzida uma música de Edu Krieger (Resposta ao Funk 
ostentação). Em seguida com base na música discutimos alguns aspectos 
abordados na letra como Racismo, Diversidade cultural, Preconceito, Sexualidade. 
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Ficha de avaliação da aula 
 

Clareza dos objetivos/avaliação. Ficou clara, para os alunos, a 

proposta e avaliação da aula? As atividades foram contextualizadas e 

foram tratados os determinantes e temas transversais?  Conseguimos 

trabalhar o conteúdo de maneira clara e objetiva. A partir do vídeo e da 

discussão, os alunos puderam compreender que existem fatores 

econômicos, políticos, sociais, ou seja, que ele vai além do que a mídia 

nos apresenta.  

Relação dos procedimentos metodológicos com os 

conteúdos/saberes abordados: A partir do momento que 

disponibilizamos o direito de fala aos alunos, fazendo com que os mesmos 

se expressem, estamos possibilitando que esses se sintam parte 

integralmente ativa na construção aula. 

Experiências significativas - fatos/acontecimentos e comportamentos 

afetivos e atitudinais: A própria problematização é o fato a ser salientado 

nessa aula. Com perguntas precisas e objetivas pudemos seguir a aula de 

modo que os alunos fossem compreendendo o conteúdo em questão 

(Dança). 

Reflexão sobre a prática: Sobre a prática em si, muito se foi aproveitado 

pelos alunos. Foi perceptível do quanto os alunos absorveram o conteúdo 

desenvolvido em sala de aula. Eles conseguiram explicar 

sistematicamente toda a aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Fotos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Lima, Eudja Carla de, 2015. 
Nota: Fotos tiradas pelo autor.  
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PLANO DE AULA 
 

1. Dados de Identificação: 
Bolsistas-docentes:  
Local: Sala de aula da Escola João Cleofas de Oliveira 
Data:  
Horário: 7:30h às 09:30h 
Participantes: alunos do ensino médio da Escola João Cleofas 
Tema: Danças populares. (frevo/maracatu) 
 
 2. Objetivo da aula: 
Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de: 

 Explicar a história das danças populares; 

 Explicar o surgimento do frevo; 

 Conhecer cinco passos básicos do frevo (tesoura, engana povo, bêbado, 
saci, ferrolho.); 

 Explicar a importância da expressão corporal na dança e seus sentidos 
(sentimentos, emoção, costumes, etc); 

 Entender suas influências sociais. 
 
3. Conteúdos: 

 História das danças populares; 

 Surgimento do frevo; 

 Expressão corporal como linguagem; 

 Influência social na cultura. 
 
4. Problematizações: 

 Quando e como surgiram as danças populares? 

 Quando e como surgiu o frevo? 

 Quais são os passos básicos do frevo? 

 As danças são praticadas como antes ou mudou? 

 Qual a linguagem que expressam? (emoção, crítica). 
 
5. Temas transversais: 

 Diversidade cultural; 

 Cidadania; 

 Trabalho coletivo. 
 
6. Material de Apoio: 

Som; 
Quadro branco;  
Piloto. 

 
7. Atividades: 

1° Momento Roda de conversa, onde o professor irá buscar o conhecimento 

prévio dos alunos, a partir de discussões e problematizações. 
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2° Momento Vivência de alguns passos básicos do frevo que foram vistos em 

aula. Vamos deixar os alunos livres para socializar com a turma 

algum outro passo de frevo que ele conheça. 

3° Momento Os alunos se dividirão em quatro grupos, para nestes grupos 

conversarem entre si a cerca do tema abordado em aula. Onde 

farão um resumo da aula e apresentarão para os demais grupos.  

Amostra de um vídeo de frevo. 

4° Momento/ 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados a partir da elaboração dos resumos e 

também da apresentação dos mesmos.  
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Relatório da aula do dia 06/11/2015  
 

Iniciamos a aula com uma proposta de momento deleite, porém os alunos não 
se comprometeram e o mesmo não deu certo. O momento seria para os mesmo 
emitirem a partir de sons dos pés, mãos e bocas o som do maracatu e do frevo. Em 
seguida começamos a fazer as problematizações para ver o conhecimento prévio do 
aluno. 

 
Quando e como surgiram as danças populares? 

Quando e como surgiu o frevo? 
Quais são os passos básicos do frevo? 

As danças são praticadas como antes ou mudou? 
Qual a linguagem que expressam? (emoção, crítica). 

Onde surgiu o maracatu? 
Porque surgiu o maracatu? 

Quais são as influências do maracatu, para a cultura regional? 
                                        O maracatu é muito praticado em Pernambuco? 

 
Então começamos a confrontar o conhecimento prévio com o conhecimento 
científico, através de discussões sobre o maracatu e o frevo, tais como: História, 
conceito, principais ícones de cada tema, entre outros. Logo após começamos a 
nossa prática, mostramos alguns passos básicos do maracatu (baiana nova, baiana 
velha, espelho...) e do frevo (tesoura, bêbado, saci, ferrolho, engana povo, folião...). 
Os alunos se mostraram bastante participativos, porém ouve uma resistência de 
alguns com relação ao maracatu. 
 

“Essa dança é macumba, catimbó!” 
“Essa dança é candomblé!” 

 
Então explicamos para eles que o maracatu tem sim uma influencia do candomblé, 
mais que esta prática não era o objetivo da aula, então a partir daí foi trabalhado o 
tema transversal religião. Mostramos que o maracatu faz parte de nossa cultura e 
que foi construído historicamente, que a aula proporcionava aos mesmos o acesso à 
cultura local que está em déficit. O que também nos chamou atenção foi o fato de 
alguns alunos não saberem nem o que é maracatu. A aula se desenvolveu muito 
bem, fizemos reflexão sobre a prática e uma roda de conversa final para ver se os 
objetivos foram alcançados. Ademais, houve salto qualitativo. 
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Ficha de avaliação da aula 
 

Clareza dos objetivos/avaliação. Ficou clara, para os alunos, a 

proposta e avaliação da aula? As atividades foram contextualizadas e 

foram tratados os determinantes e temas transversais?  Conseguimos 

trabalhar o conteúdo de maneira clara e objetiva. A partir de discussão, os 

alunos puderam compreender que existem fatores econômicos, políticos, 

sociais, culturais, ou seja, respeitado a cultura. 

Relação dos procedimentos metodológicos com os 

conteúdos/saberes abordados: A partir do momento que 

disponibilizamos o direito de fala aos alunos, fazendo com que os mesmos 

se expressem, estamos possibilitando que esses se sintam parte 

integralmente ativa na construção aula. 

Experiências significativas - fatos/acontecimentos e comportamentos 

afetivos e atitudinais: A própria problematização é o fato a ser salientado 

nessa aula. Com perguntas precisas e objetivas pudemos seguir a aula de 

modo que os alunos fossem compreendendo o conteúdo em questão 

(Dança). O que também nos deixou bastantes entusiasmados foi a 

importância de trabalhar o frevo e o maracatu. 

Reflexão sobre a prática: A prática foi muito satisfatória, conseguimos 

mostrar para eles passos básicos do maracatu e frevo, através da ação-

reflexão-ação. Possibilitando assim o acesso a cultura local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Lima, Eudja Carla de, 2015. 
Nota: Fotos tiradas pelo autor.  
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PLANO DE AULA 
 

1. Dados de Identificação: 
Bolsistas-docentes:  
Data:  
Horário: 7:30h às 09:30h 
Participantes: alunos do ensino médio da Escola João Cleofas 
Tema: Fechamento do módulo de danças – Festival de danças populares. 
 
1. Justificativa: 
 Este Festival justifica-se pela necessidade do aluno se encontrar enquanto 
protagonista da ação escolar, de ter a possibilidade de pensar, criar e principalmente 
desenvolver ações que o façam explorar várias capacidades, sejam elas físicas, 
cognitivas, críticas, etc., possibilitando ainda que os alunos se tornem capazes de 
agir sobre seus próprios projetos, formando-os de uma forma mais critica e 
tornando-os mais preparados para enfrentar as desavenças que a sociedade traz.  
 
2. Objetivo: 

Propiciar aos alunos um momento de construção/ação/reflexão, onde os 
mesmos sejam protagonistas de suas ações, explorando a cultura popular 
trabalhada nas aulas e colocando desafios a serem superados (sejam eles pessoais 
ou coletivos). 
 
3. Trabalhando a Temática: 
 Após a contextualização do surgimento da dança e das danças populares. 
Dentro dessa temática elegemos dois conteúdos para abordar que são as danças 
populares do Rio de Janeiro e as de Pernambuco. Das inúmeras danças populares 
dos estados escolhidos, selecionamos o Samba e o Funk do Rio de Janeiro e o 
Frevo e o Maracatu de Pernambuco. A escolha de Pernambuco se deu pelo déficit 
de acesso ao conhecimento da cultura local. Já a escolha do Rio de Janeiro se deu 
pela influência que a mídia tem nesses estilos de danças. Nas aulas irão ser 
discutidos aspectos históricos, culturais, os temas transversais e os passos básicos 
e ao término das aulas será feito uma roda de conversa para o esclarecimento e 
perceber se os objetivos foram alcançados. Esse festival será realizado na sétima e 
oitava aula, onde os alunos deverão abordar a sua dança que será sorteada na 
terceira aula, sejam elas: samba, funk, frevo e maracatu. Cada grupo deverá 
apresentar cartazes e fotos com histórico, curiosidades e aspectos sócio-culturais, 
também serão elaborados literaturas de cordel e uma apresentação coreográfica. 
Esta apresentação será realizada na sala de dança para os colegas de turma com o 
propósito de socializar os conteúdos e principalmente explorarem suas variadas 
expressões corporais. 
 
4. Momento Avaliativo: 

Os alunos serão avaliados em todo o processo de construção e participação 
(ensaios, confecção de cartazes, construção do cordel e pesquisa do conteúdo) do 
festival. Logo após teremos um momento onde os alunos falarão sobre sua 
participação, dificuldades, momentos significativos durante o processo de 
intervenção e farão uma auto-avaliação, envolvendo o grupo e os bolsistas do Pibid 
que ministraram as aulas. 
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Relatório da aula do dia 13/11/2015  
 
 

 Então como fechamento do módulo dança, foi proposto aos alunos um festival 
final. Festival esse que teve como proposta o funk, samba, maracatu e frevo. A 
turma foi dividida em quatro grupos e cada grupo tinha que desenvolver cartazes 
contendo letras de musicas, pontos mais relevantes, história, instrumentos, 
principais compositores, uma literatura de cordel e uma coreografia. Os grupos se 
mostraram bastantes engajados no festival. O grupo de frevo e maracatu atendeu 
todos os critérios do festival, mais já o grupo de funk não apresentou o cordel e o 
grupo de samba não apresentou a coreografia por falta de interesse de ambos. Mais 
destacamos sim o salto qualitativo que teve desde o início das aulas de dança até o 
dia do festival, eles se esforçaram ao máximo para que o mesmo acontecesse, no 
final realizamos com eles uma reflexão sobre o festival e dialogamos com os mesmo 
sobre a importância desses momentos tão significativos. 
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Ficha de avaliação da aula 
 

Clareza dos objetivos/avaliação. Ficou clara, para os alunos, a 

proposta e avaliação da aula? As atividades foram contextualizadas e 

foram tratados os determinantes e temas transversais?  Por se tratar 

de um evento realizado pelos alunos, eles conseguiram deixar de maneira 

clara e objetiva o que queriam transmitir para nós. 

Relação dos procedimentos metodológicos com os 

conteúdos/saberes abordados: Quanto à metodologia usada pelos 

alunos, foi de grande importância para os saberes abordados, por se tratar 

de uma construção coletiva. 

Experiências significativas - fatos/acontecimentos e comportamentos 

afetivos e atitudinais: Alguns comportamentos não foram pertinentes 

para o momento, eles em muitas vezes riam do outro, porém isto foi 

tratado no momento de reflexão do festival. 

Reflexão sobre a prática: A prática foi muito satisfatória, para os grupos 

que a realizaram, e o aprendizado foi satisfatório. 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima, Eudja Carla de, 2015. 
Nota: Fotos tiradas pelo autor.  
 
 




