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“O conhecimento nos faz responsáveis”. 

(Che Guevara) 



 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo identificar a evolução dos alunos de graduação na 

disciplina da dança, visando o processo de ensino e aprendizagem, analisando a 

partir do contexto histórico-cultural, elementos que justificam a razão da dificuldade 

com a dança e como essa rejeição pode ser superada na disciplina da dança. A 

pesquisa de campo apresenta fatos relevantes, a partir das experiências vivenciadas 

com a nossa turma no 3º período em 2014 na disciplina conhecimento e metodologia 

da dança, onde a dança foi articulada com a formação humana ministrada pela 

professora Rosely Maria da Silva Pires, do curso de Educação Física (Licenciatura) 

da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). A questão do foco da pesquisa 

procurou entender: porque no início da disciplina da dança, os alunos resistiram à 

aprendizagem, e no decorrer do processo essa imagem foi modificada, que todos se 

interessaram em dançar. O trabalho de campo de caráter descritivo, entendido como 

um estudo de caso do tipo monografia, foi utilizado como metodologia para este 

trabalho. Os relatos de experiência de nossa turma, assumem um papel central no 

trabalho, porque a partir deles tivemos respostas às perguntas durante a nossa 

formação em relação à dança. Eles foram evidenciados a partir das proporções que 

tomaram, e de seu desdobramento. 

 

Palavras-chave: Dança; Graduandos; PE; Formação humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This study aimed to identify the evolution of undergraduates in the dance discipline, 

aiming at the teaching and learning process, analyzing based on the historical-

cultural context, elements that can justify the reason of the difficulty with dance, and 

how this rejection can be overcome, In the dance discipline. The field research 

presents relevant facts, starting from the experiences lived with our class in the 3rd 

period in 2014 in the discipline knowledge and methodology of dance, where the 

dance was articulated with the human formation taught by the teacher Rosely Maria 

da Silva Pires, of the course Physical Education (Licenciatura) from the Federal 

University of Espírito Santo (UFES). The research focus question sought to 

understand: because at the beginning of the dance discipline, the students resisted 

learning, and in the course of the process this picture was modified, which everyone 

went to like to dance. The fieldwork of a descriptive character, understood as a case 

study of the monograph type, was used as methodology for this work. The reports of 

experience of our class, takes a central role in the work, because from them we had 

answers to the questions during our formation in relation to the dance. They were 

evidenced from the proportions they took, and from their unfolding.  

 

Keywords: Dance; Undergrads; PE; Human formation 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho ostenta o seguinte tema; o ensino dança: a relevância na 

formação humana dos alunos de educação física. Entendemos que a dança é uma 

das mais antigas manifestações de expressão corporal, estando inserida, dentro de 

um bloco de conteúdo chamado: atividades Rítmicas e Expressivas, no caderno de 

Educação Física, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Ela tem como 

meta a inclusão do aluno na cultura corporal de movimentos, visando a participação 

e reflexão o processo de ensino e aprendizagem da dança.  

Desta forma, este estudo destina-se analisar os relatos dos alunos do curso de 

Educação Física (nossa turma de Licenciatura) na disciplina conhecimento e 

metodologia do ensino da dança.  Buscando observar o porquê da turma se dividida 

em três grupos: A) o grupo que gostava de dançar; B) o grupo que não sabia dançar 

e por esse motivo resistia em aprender; C) o grupo que resistia, afirmando não 

gostar. Assim eram as características da turma no início do processo, porém ao 

decorrer da aprendizagem, houve avanços significativos, nos quais todos 

começaram a participar com grande interesse. Diante desses fatos, iniciamos a 

nossa pesquisa, selecionando estudantes dos três grupos distintos para 

averiguarmos. Começamos examinando o processo desde os anos escolares, 

entendendo, que quando observados, ouvidos e respeitados podem dar pistas 

importantes sobre a questão investigada, levando em consideração as diferentes 

realidades socioculturais. 

Tendo em vista, que a maioria pretende ser professor de Educação Física, e que 

estão tendo a oportunidade de aprender, e sabendo que esse conteúdo faz parte da 

disciplina, a qual os graduandos pretendem atuar na escola, o trabalho visa 

responder a seguinte pergunta: porque no início da disciplina de dança, os alunos 

resistiam em aprender, e no decorrer do processo esse quadro foi modificado, o qual 

todos passaram gostar de dançar? 

Na perspectiva de entendermos esse questionamento, a pesquisa seguiu em 

direção, a qual a resposta do problema apontava para o ensino superior, 

percebemos, que se os professores de Educação física não proporcionarem aulas 

significativas, durante os anos escolares, ou não derem o conteúdo dança para seus 
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alunos, a dança passará a ser algo sem relevância para o sujeito, mesmo que o 

indivíduo escolha a profissão de professor de Educação física. 

Os objetivos da pesquisa foram: refletir sobre o papel do conteúdo curricular dança 

na formação do licenciado em Educação Física; buscar compreender as 

possibilidades, no contexto da construção humana; Caracterizar as práticas que os 

sujeitos vivenciaram com o conteúdo nas aulas de Educação Física; identificar a 

evolução dos graduandos na disciplina de dança, visando o processo de ensino e 

aprendizagem e; analisar com base no contexto histórico-cultural, elementos que 

possam justificar o motivo da dificuldade com a dança, e como essa rejeição foi 

superada, na disciplina de dança.  

A relevância do trabalho pode ser considerada de irrefutável indispensabilidade pois; 

interpretamos, que foi de suma importância, a evolução da turma, e o envolvimento 

coletivo na disciplina metodologia e conhecimento da dança, no decorrer do 

processo de ensino e aprendizagem, devido a esse contexto. Este estudo justifica-se 

pela necessidade da área, em pesquisar fatos concretos, buscando levar a 

compreensão das possibilidades em relacionar a dança com a formação humana 

para, a qual possa contribuir significativamente com a formação do licenciado em 

educação física.  

A pesquisa evidenciou, que se no ensino superior o graduando não tiver aulas 

consideráveis dentro do conteúdo dança ou se não tiver vivência, provavelmente, ele 

não vai levar esse conteúdo para ensinar na escola, porque não se pode ensinar o 

que não foi aprendido, assim sendo se torna um ciclo, “não aprende, não ensina”. 

Dentro dessa percepção, compreendemos que para alguns alunos da nossa turma a 

dança só passou ser relevante devido a articulação que a professora fez entre o 

conteúdo e o processo de formação humana, não era dançar por dançar. Ela deu 

significado ao processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido encontramos a 

resposta para o nosso problema de pesquisa. 

No estudo de Saraiva ET AL. (2007ª, p. 152), percebemos a discussão desse tema, 

e a nossa pesquisa aponta o desejo dos colegas em se tornarem professores, e com 

o aprendizado apropriado da dança o docente fará com que esse conteúdo possa 

ser algo prazeroso e significante para os alunos, pois a dança é considerada uma 

linguagem corporal, um meio de comunicação e expressão, e faz parte da cultura do 

movimento, e a formação humana, ajuda construir o caráter do indivíduo.  Desta 

forma, a importância dessa pesquisa, está na produção de conhecimento que amplia 
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as discussões sobre a Dança como conteúdo nos cursos de licenciatura em 

Educação Física, com reflexos na formação de professores e consequente atuação 

nas escolas.                                                                                                                                   

Metodologicamente, esse trabalho adotou a pesquisa de campo do caráter 

descritivo, entendido como estudo de caso, tendo como instrumento coletas de 

dados por meio de questionário e entrevistas semi-estruturadas, buscando analisar 

as individualidades, elementos ou variações que se associe ao caso ou 

desenvolvimento, onde nos baseamos nos relatos de experiências vivenciados pelos 

graduandos, e nossas observações durante as aulas, o estudo de caso foi 

desenvolvido em sua totalidade, através da pesquisa de campo, envolvendo o perfil 

da turma, para obtermos uma determinada conclusão. 

 Esta pesquisa caracteriza-se por ser do tipo descritivo, que consiste na observação 

detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de 

um acontecimento específico (BOGDAN; BIKLEN, 1999). 

 

O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das 
características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou 
processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendido como um estudo de caso 
onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as 
variáveis para uma posterior determinação dos efeitos resultantes” 
(PEROVANO, 2014, p.93 ) 

 

Gil (2002) complementa que a pesquisa descritiva tem como objetivo principal a 

descrição das características de determinada população ou de determinado 

fenômeno, experiência ou o estabelecimento de relações entre as variáveis. Uma de 

suas características mais expressivas é a de coleta de dados por meio de 

questionários e de observações, habitualmente desenvolvidos por pesquisadores 

preocupados com a atuação pratica. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Nesse capítulo abordaremos a evolução da dança na vida do ser humano e sua 

importância como conteúdo da disciplina de Educação física.  Antes do homem se 

exprimir através de uma linguagem oral, ele dançou. A dança foi à expressão do 

homem através da linguagem gestual, o homem estabeleceu posteriormente todo 

um código de sinais, gestos e expressões fisionômicas ao qual imprimiu vários 

ritmos, a dança então foi à primeira manifestação de comunicação do homem, sem 

http://oferta.vc/omib
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distinção de sexo, raça e idade. Assim a dança está presente em todo processo de 

civilização e acompanha a evolução social (NANNI, 1995). 

                            

2.1. A DANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Essas primeiras manifestações de expressão do ser humano, surgem, através da 

Dança, duas vertentes oriundas da formalização do aprendizado da dança: a 

moderna (que surgia com o prenúncio da Dança Criativa, ou Dança Educação), e a 

acadêmica tradicional (a Dança/Arte ou Espetáculo). Tais vertentes passam a exigir 

dos professores, competências distintas para o ato de ensinar (NANNI, 1995).  

 A nova tendência da Dança passa a valorizar o movimento humano expressivo, 

assim, o ensino da Dança Educacional, passa, gradativamente, a integrar o 

Currículo Escolar, sendo conteúdo próprio da disciplina de Educação física. Para 

Barreto (2004), os PCNs, inserem a Dança na área de Educação Física, no bloco 

das atividades rítmicas e expressivas, considerando-a uma manifestação da cultura 

corporal, que tem como característica as intenções de comunicação e de expressão, 

por meio de gestos e estímulos sonoros. A partir desta inclusão nas escolas, 

percebe-se a existência e aumento, por parte de educadores, da preocupação em se 

trabalhar Dança nas aulas de Educação Física. 

Então entendemos que, é no ensino superior, nos cursos de Licenciatura em 

Educação Física, que os conteúdos do componente curricular dança, devem ter 

relevância considerável para seus discentes, se tornando úteis em contribuir para a 

produção do conhecimento a respeito do conteúdo dança na formação profissional 

em Educação Física.  Compreendemos que, se o processo formativo for importante  

para os acadêmicos, estes não deixarão de dar continuidade, não esquecerão. 

Nesse sentido como futuros professores provavelmente não negligenciaram a dança 

na escola. 

Segundo Kleinubing e Saraiva (2009) a partir do entendimento de que o ensino da 

dança, como cultura do movimento, fenômeno que em sua gênese apresenta uma 

riqueza de possibilidades em vivencias corporais sociais e efetivas – tem papel 

especial na formação humana, pois “ela possibilita diferentes experiências estéticas 

que promovem” a ampliação da sensibilidade – como a capacidade de percepção do 

mundo, tornando capaz de vivenciá-lo e recriá-lo” ( SARAIVA ET AL, 2005b, p.61). 

Na escola, a relação entre a Dança e a expressão do homem está diretamente 

ligada a Educação Física (EF), uma vez que se reconheça, de acordo com Coletivo 
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de Autores (SOARES, ET. AL.1991), que esta é uma área do conhecimento que 

trata da cultura corporal, ou seja, com o movimento humano consciente e sua 

capacidade de movimentação.  

Segundo Soares ET. AL (1991) foi através da EF, que durante décadas, a Dança 

conseguiu permanecer na escola. Ressaltamos que a Dança no ambiente escolar 

deve ser trabalhada no sentido educacional. Segundo Nanni (1995, p. 129) 

 

 “o processo criativo facultado pela dança educacional é um 
substancial alimento para o espírito, concorrendo para o 
desenvolvimento das potencialidades do homem, favorecendo seu 
total crescimento físico, mental e emocional” 
 

Miranda (1991) também acredita que o ensino de Dança deveria ser potencializado 

com a preocupação de desenvolver a força de expressão, dar conhecimento e 

consciência aos alunos do seu próprio corpo em movimento, dar lhes possibilidades 

de apreciação de várias formas de dança, possibilitando o pensamento crítico 

acerca da dança, possibilitando ainda a transformação dos alunos de espectadores 

passivos em participantes ativos. 

Contribuindo com essa perspectiva Gaspari (2005) reconhece que o aluno, precisa 

ser estimulado a conhecer, a ver e a entender os diferentes tipos de danças. Para a 

autora, o aluno deve ter liberdade de criação e improvisação, pois isso lhe 

possibilitará maior autoconfiança, autoestima, autonomia e criatividade. 

Freire (2001), ao abordar, ainda que o conteúdo a ser trabalhado para a formação 

dos professores de séries iniciais, trata exatamente, daquilo que acreditamos ser 

importante como referencial de conhecimento aos educandos: 

 

 “’[...] á preocupação não seria ensinar dança moderna, ballet 
clássico, entre outros, mas, sim, ensinar a Dança como arte criativa e 
seu papel no desenvolvimento e aprendizagem da criança como um 
ser integral. O papel do professor seria o de proporcionar 
experiências que favorecessem as crianças no desenvolvimento da 
capacidade de criar”. (FREIRE, 2001, p. 34). 

 

 Diante do que foi exposto, percebemos que o professor de Educação Física é capaz 

de desenvolver um bom trabalho, que envolva conteúdos de todos os Componentes 

Curriculares estudados no ensino superior e através disso, as crianças possam ter 

acesso a dança na escola. A criança pode ser desenvolvida de forma integral, 

levando-se em conta tudo que lhe é importante para compor sua educação.  
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Nesse sentido, para Kleinubing e Saraiva (2009), argumentam que a Dança na 

Educação Física deve ser trabalhada a partir do histórico de movimento de cada 

aluno, para tanto, o professor não precisa ser um bailarino, pois cabe a ele mediar 

os diálogos e orientar as tarefas de movimento. Nesse processo, a principal 

“habilidade” a ser “desenvolvida” pelo professor de Educação Física é a 

sensibilidade, é preciso ser e estar sensível às necessidades de comunicação dos 

alunos, às necessidades de serem ouvidos, questionados, elogiados e 

compreendidos. É necessário fazer-se um esforço para que a Dança ocupe seu 

lugar de direito na disciplina de Educação Física na escola, pois se trata da 

experiência própria do se movimentar, com todas as implicações manifestas desse 

fenômeno.  

 

2.2. A DANÇA NA PERSPCTIVA DA FORMAÇÃO HUMANA 

Não há uma forma correta de dizer o que é formação humana. Segundo Tonet 

(2007, p. 1), 

“Talvez nenhuma palavra tenha expressado tão bem a ideia de 
formação humana como a palavra grega Paidéia. Paidéia exprimia a 
ideia de desenvolver no homem aquilo que era considerado 
especifico da natureza humana: o espírito e a vida política.”. 

 

No mundo inteiro é diversa a forma que as pessoas são criadas, cada um tem sua 

formação humana e sua criação diferenciada. Segundo Nascimento (2006), no 

Brasil, a formação circular de pessoas marcando o ritmo com as mãos, dançando, 

lamentando ou celebrando é forma tradicional de congregação e essas raízes se 

fazem presentes como substrato cultural latente e como forma de manifestação 

estética, corporal e ideológica.  

O autor discute tal processo em conformação com a cotidianidade urbana, porém o 

faz pensando na realidade que impõe uma cotidianidade de guerra no espaço que 

deveria ser o lugar de cidadãos. (NASCIMENTO, 2006) 

Já Costa (2004) afirma que, a arte acompanha o homem nas mais diversas fases de 

vida, despertando neste, a sensibilidade necessária para a compreensão do ser 

humano em sua totalidade, na busca interior do culto ao belo, ao movimento e à 

evolução do pensamento. 
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Nesse sentido, a formação humana através da dança é bastante distinta um das 

outras, cada espaço, cada dança, cada pessoa aprende de um jeito diferente, do 

jeito que vem sendo passado de geração em geração. Nascimento (2006, p. ) 

dialoga um pouco sobre o rap como uma  cultura de pronunciar gírias, 

 

“as gírias auto protetoras revestem-se de outras possibilidades, já 
que são parte de uma formação discursivo-poética que define 
categorias aparentemente invisíveis ou imperceptíveis aos olhos e 
ouvidos da classe média acuada em carros fechados, em 
condomínios blindados ante a ameaça que vem das ruas e guetos.” 

 

Podemos perceber que cada estilo de música tem sua personalidade, ou a maioria é 

branco, ou a maioria é negro, indígenas, entre outros. Nascimento (2006, p.2) fala 

sobre um pouco do funk, para o autor,  

 

“Um exemplo desses procedimentos que fundem tradição e 
contemporaneidade foi dado claramente no filme Sou feia, mas tô na 
moda, um documentário de Denise Garcia que trata, 
fundamentalmente, do chamado funk sensual produzido por 
mulheres, principalmente na Cidade de Deus, Rio de Janeiro.” 
 

Os ritmos e dança, muitas das vezes são baseadas nas letras das músicas que será 

apresentada, pode-se perceber que varia bastante de um ritmo para o outro, cada 

lugar, cada estilo tem seu diferencial, seja baseado na violência, seja baseado na 

sexualidade, entre outro. 

Conforme Nascimento (2006):  

 

“Trabalhar com uma realidade, por definição, alienada e alienante, repleta 
de sonhos frustrados de consumo, desagregação familiar, criminalidade, 
violências potencializadas de todas as formas, poder do tráfico de drogas, 
corrupção policial, promessas vãs de políticos profissionais, etc., é uma 
forma de busca de compreensão, análise e procura de rotas de fuga dos 
existenciais becos sem saídas que são a vida de muitos jovens que habitam 
esses territórios minados. E se nos referimos especificamente aos jovens, é 
porque eles são os principais decodificadores das palavras cantadas pelos 
rappers: cronistas sem isenção das frustrantes sagas épicas desprovidas de 
grandiosidade que são as curtas carreiras dos jovens que ocupam 
grotescamente as primeiras páginas dos Notícias Populares espalhados 
pelo Brasil.” 

 

De acordo com Freire (1980, p.20) “a educação deve preparar, ao mesmo tempo, 

para o juízo crítico das alternativas propostas pela elite, e dar a possibilidade de 

escolher o próprio caminho”. Tornar o aluno um ser crítico, que expões suas 

opiniões, preparação do ser humano. 
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3. PESQUISA DE CAMPO 

 

3.1. A MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

 

No terceiro período iniciamos a disciplina conhecimento e metodologia do ensino da 

dança, foi a partir desse período que nossa amizade consolidou-se, nessa época 

entrou um aluno em nossa turma que, acabava de voltar de uma temporada nos 

Estados Unidos, no qual ela havia trabalhado com balé clássico, logo nos 

identificamos e nos tornamos um trio inseparável, claro que nós duas éramos só 

amantes da dança e usávamos a nossas habilidades com o conteúdo, enquanto o 

nosso amigo era um bailarino profissional. 

Nesse contexto, nos enquadrávamos, no grupo que gastava de dançar, devido 

nossas vivencias com o conteúdo durante a nossa trajetória de vida. Tendo em vista, 

que todos pretendiam ser professores de Educação Física, que estavam tendo a 

oportunidade de aprender dançar, e sabendo que esse conteúdo faz parte da 

disciplina. Não entendíamos porque existia resistência de alguns alunos em 

aprender, e esse questionamento foi pertinente durante algum tempo na disciplina 

de dança. 

Devido essa indagação, percebemos que para esses alunos que resistiam em 

aprender, a dança só passou a ser relevante devido à articulação que a professora 

fez entre a dança e o processo de formação humana durante o decorrer da 

disciplina, não era dançar por dançar. Ela deu significado ao processo de ensino e 

aprendizagem, usando alguns temas transversais como: violência, aborto, religião 

machismo e homossexualismo, dando a oportunidade aos alunos de criarem em 

grupos separados suas próprias coreografias, onde os discentes deveriam se basear 

em figuras de esculturas de artes, e em movimentos da dança contemporânea, que 

a professora tinha ensinado em outras aulas. 

 A partir dessa vivência, a turma passou a participar com grande desempenho 

durante as aulas, e em nossos tempos vagos, pegávamos a chave da sala de dança 

com a autorização da professora, para dançarmos sem compromisso, só por prazer, 

para passar o tempo. Porém essas lembranças vamos guardar para sempre, pois 

para nós foi uma disciplina que marcou as nossas vidas. Nunca vi a nossa turma tão 

unida como naquele tempo. E teve uma música que marcou aquela época Foi, “Eu 
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só quero um Xodó”, nessa ocasião ensaiávamos uma coreografia montada por nós 

com essa música, para fazermos uma apresentação em um evento, que infelizmente 

foi cancelado, pela universidade. 

Como afirma Kunz (1999, p. 66) o que se precisa pensar, com urgência, para uma 

mudança metodológica do ensinar, é uma verdadeira ‘terapia’ psicossocial para 

libertar professores e alunos de uma concepção metodológica de ensinar centrada 

na técnica e na instrução. Acredita-se na força dos movimentos que surgem dos 

corpos e não nos movimentos impostos aos corpos, enquadrados num jeito “técnico 

e certo” de fazer, pois é dever do/a educador/a ver, ouvir e perceber seus alunos na 

sua integralidade. No momento em que o/a aluno/a cria e expressa um movimento, 

ou até mesmo, um “não movimento”, precisa-se estar atento a ele, sua história, pois 

suas marcas estão ali, presentes, se fazendo num sujeito concreto. Nesse sentido, a 

dança pode ser uma forma libertadora para a expressão dos corpos, pois o 

movimento de dança “é o espaço exterior da imaginação, que esse movimento libera 

sentimentos e emoções, além de refletir e expressar as transformações do ser no 

todo” (FIAMONCINI; SARAIVA 1998, p. 96). 

Nessa etapa, um aluno em especial se destacou significativamente, levando em 

consideração que ele nunca havia tido nem um contato com a dança devido a 

religião e seu contexto histórico social, esse acontecimento foi de tal relevância, que 

esse discente passou ser monitor de dança e  trabalhou em um projeto em São 

Pedro com crianças e mães, na escola de dança Djavan, auxiliando os alunos e 

ajudou em diversas oficinas na universidade, a dança também lhe possibilitou uma 

inclusão considerável  com a turma e outros, devido todos esses acontecimentos e 

observâncias demos origem a nossa pesquisa. 

 

3.2. SUJEITOS DA PESQUISA 

Foram sujeitos dessa pesquisa, nossos colegas de turma, discentes de ambos os 

sexos, 5 do sexo masculino e 6 do sexo feminino que cursavam a disciplina de 

conhecimento e metodologia da dança ministrada pela professora Rosely Maria 

santos Pires no 3º período, do ano de 2014/2, no curso de Educação Física 

(Licenciatura) da Universidade federal do Espírito Santo (UFES). A seleção dos 

sujeitos de pesquisa se deu considerando as seguintes características entre os 

graduandos; uma primeira parcela que gostava de dançar sem dificuldades, uma 

segunda parcela que afirmava não gostar e tinha resistência por esse motivo, uma 
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terceira parcela que nunca tinha tido contato com a dança e tinham dificuldades. 

Usamos como critério para escolher os entrevistados três indivíduos que gostavam 

de dançar todos do sexo feminino; cinco indivíduos que não gostavam de dançar e 

tinham resistência em aprender, três do sexo feminino e dois do sexo masculino e 

por fim cinco indivíduos que tiveram pouco contato com a dança ou nenhum contato, 

Três do sexo masculino e dois do sexo feminino.     

 

3.3. INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

Para obtemos as informações dos docentes, utilizamos a coleta de dados por meio 

de entrevistas formais e observações e um questionário que foi representado em 

forma de gráficos, onde aconteceu em duas etapas.   

Na primeira etapa teve-se a fase exploratória em que foi realizada a observação, 

incluindo entrevistas formais buscando fatos semelhantes e diferentes vivenciados 

pelo aluno. Na segunda etapa, foi feito um questionário individual contendo as 

mesmas perguntas para os três grupos distintos, onde 13 alunos de ambos os sexos 

responderem, com intuito principal de obter informações sobre a finalidade de 

coletar dados significativos para nossa pesquisa, onde o nosso objetivo principal era 

encontrarmos resposta para o nosso questionamento. 

Segundo Marconi e Lakatos (2011, p.69) “pesquisa de campo é aquela utilizada com  

objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos de um problema para o qual 

se procura uma resposta.”.         
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3.4. APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS  

Sua religião permite que você dance? 
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A questão 1 procurou investigar se a religião poderia influenciar a falta de 

vivencia com a dança. A pergunta norteadora: sua religião permite que você dance? 

A maioria dos alunos (92,3%) optou por responder que sim, a religião permite. E 

(7%) responderam que não permite. 

 

Encontramos até uma citação da bíblia, livro base utilizada pelo colegas religiosos. 

O Salmo 150:4 que diz “Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com 

instrumentos de cordas e com órgãos.”. 

Os saltos e danças [acrobacias] de Davi diante do Senhor foram expressão de 

alegria e de louvor a Deus. A dança [acrobacias] de Davi (descrita em 2 Samuel 

6:14) foi uma forma de regozijo religioso, uma expressão da alegria na ocasião do 

retorno da Arca da Aliança a Jerusalém.  

Assim Saraiva afirma que “a relação de cada pessoa com a dança é algo 

diferenciada conforme sua vivência subjetiva e a realidade social” (SARAIVA 2005, 

p. 232).  

 

 

 

 

https://estudos.gospelmais.com.br/4/
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Você teve algum contato com a dança na sua infância? 
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A questão 2 indaga se individuo teve contato com a dança na infância. (69,2%) dos 

docentes responderam que sim, tiveram contato com a dança na infância. E (30.8%) 

responderam que não tiveram contato. 

Avaliamos que o repertório de movimento do sujeito traz consigo as novas 

linguagens corporais, onde acontecem na infância, que decorrem do ambiente 

natural e social, que lhes confere inúmeros significados, com o que “o ambiente, 

mesmo, também vai sendo reconstruído a partir da experiência e por meio do 

compartilhamento, assumindo novos sentidos” (SILVA; DAMIANI, 2005, p. 195). 

 

Na questão 3 perguntamos: Durante seus anos escolares, você participava de 

festividades na escola que envolvia dança?Obtivemos as seguintes respostas: 
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A questão 3, (84,6) responderam que sim, participavam de festividades na escola 

em que envolvia dança. E (15,4%) responderam que não participavam. 

Gaspari (2005) também se coloca a respeito da redução da Dança como prática 

aleatória, em dias festivos ou comemorativos, sem que se utilize uma técnica ou 

fundamentação qualquer, ou muitas vezes ao lado das atividades rítmicas.   

 

Quando questionados se “Nas aulas de educação física, você vivenciou 

alguma prática com a dança?” eles responderam: 
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A questão 4, (76,9%) responderam que não vivenciaram práticas de dança 

nas aulas de Educação Física. E (23,1%) responderam que sim. 

“a possibilidade de conhecer e interagir com todas as diferentes manifestações da 

cultura do movimento possível de serem desenvolvidas numa aula de Educação 

Física” (KUNZ, 1999, p. 67) 

Quando perguntamos: Você tem costume de sair para dançar? As 

respostas foram: 
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A questão 5, (61,4%) responderam que não tem costume de sair para dança. 

E (38,46%) responderam que sim. (observação: a pesquisa foi feita depois que 

terminou a disciplina)  

”Essas evidências se aproximam dos resultados de pesquisa realizada por Saraiva 

et al. (2007), na qual os professores também apontam a falta de vivência em dança, 

tanto na vida pessoal como na formação inicial, como elemento limitador para 

desenvolverem esse conteúdo nas suas aulas. 

 

Na questão “Você fez a disciplina conhecimento e metodologia da dança?” as 

respostas evidenciaram que: 

0

2

4

6

8

10

12

Sim

Não

 

A questão 6, (92.3%) responderam que sim, concluiu a disciplina. E (7,7%) 

responderam que não. 

Ao perguntarmos “Teve algum tipo de dificuldade com a execução de 

movimentos?”, os acadêmicos responderam: 
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Em sua pesquisa, Kleinubing e Saraiva (2009) nos fazem compreender a 

importância de oferecer vivências práticas corporais, ressaltando aqui a Dança, que 

aumentem o repertório de movimento dos sujeitos que a pratiquem, ampliando o 

diálogo com o próprio corpo e com o corpo do outro, aprofundando o conhecimento 

do mundo do qual ele faz parte. 

 

Perguntamos também “Teve alguma dificuldade em dançar com o sexo 

oposto?” 
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Na questão 8,  (76,9%) responderam que não tiveram dificuldades em dançar com 

sexo oposto. E (23,1) responderam que sim. 

Em qualquer cultura, nenhuma prática corporal enseja em si mesma as noções 

substantivas de sexo gênero, não só porque há transformações a partir de uma 

dinâmica cultural, dentro de uma mesma sociedade, mas porque tais transformações 

nos remetem a uma dimensão semântica que está contida no processo de 

configuração de identidades sociais, mesmo aquelas que se fundam em papeis 

sexuais (FRAGA, 1995, p. 40-41). 
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Na questão “Você acha necessário ter essa disciplina na graduação?” as 

respostas foram:  
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Na questão 9, (100%) dos entrevistados acham necessário ter a disciplina de dança 

na graduação. 

 Segundo Saraiva e Kleinubing (2009, p.196), além da falta de capacitação na 

formação inicial, repetidamente expressa pelos professores, também é apontado “o 

enorme desinteresse dos professores em querer aprender e trabalhar a dança” 

(Professor P). Essa afirmação aponta para um fator que, entende-se, ser um dos 

maiores obstáculos na tentativa da dança ganhar espaço e corpo nas escolas. Pode-

se ver isso pelo viés da formação permanente. Como vários professores apontaram 

não ter recebido formação suficiente na graduação. 

 

 Já finalizando perguntamos: Quando você for um professor de 

Educação Física, pretende em alguma ocasião trabalhar alguma pratica da 

dança? 
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Na questão 10, (100%) dos entrevistados falaram que pretendem trabalhar o 

conteúdo dança em suas aulas de Educação Física quando forem professores. 

Diante dessa resposta entendemos que a disciplina foi significativa para os 

graduandos, pois todos entrevistados entenderam que é de suma importância levar 

o conteúdo dança para escola. Esse tipo de experiência desenvolve a “consciência 

estética que não é prerrogativa dos artistas, mas de todos que ousem novas 

possibilidades” (SARAIVA-KUNZ, 2003, p. 71). 
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4.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é fruto do desejo de se compartilhar as experiências mais significativas 

do curso de Educação Física (licenciatura), que nos permitiu várias possibilidades. E 

onde tivemos o grande e prazeroso desafio de trabalhar com o conteúdo dança. 

Consideramos muito importante essas experiências de docência, quebra de pré-

conceitos que às vezes se enraíza em nós, o medo que também nos impede de 

fazer o novo, de adquirir experiências que serão essenciais pra nossa vida 

profissional.  

A evolução surpreendente de ensino e aprendizagem, nas aulas da disciplina de 

conhecimento e metodologia da dança associada com o processo de formação 

humana foi muito edificante, abrindo um leque de possibilidades para atuações na 

escola, e as vivências compartilhadas com nossos colegas de turma 

complementaram as nossas experiências nessa disciplina.                                                                                                                                 

Sintetizando todas as respostas refletimos e chegamos à uma determinada 

conclusão, Para esses alunos, o motivo do envolvimento deles nas aulas de dança, 

foi através dos passos de dança ensinados sempre dialogando com a formação 

humana, propostos pela professora onde ela direcionou novas possibilidades reais 

em criar movimentos problematizando temas atuais. 

Referente à importância da Dança na formação em Educação Física, concluímos 

que, diante do posicionamento dos graduandos, o conteúdo de Dança apresentado 

aos discentes durante o curso, lhes dá condições para incluírem tal conteúdo nas 

aulas de Educação Física. Na qual, eles têm clareza de que são capazes de 

colocarem em prática suas experiências da Universidade relacionando a dança com 

o processo de formação humana. 

 Os benefícios que nos proporcionou a nossa pesquisa e acreditamos que tenha 

oferecido à mesma importância, para os que participaram sendo entrevistados e 

questionados, estão na contribuição, que essas reflexões terão para nós, diante da 

aplicação dos conteúdos do componente curricular Dança, nos cursos de 

Licenciatura em Educação Física, bem como para os nossos futuros alunos.  No 

estudo de Saraiva ET AL. (2007ª, p. 152), é mencionado que: 
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 (...) as/os professoras/os reconheceram que a dança tem sido                      
negligenciada nas unidades educativas e os motivos levantados (...) 
foram: a falta ou precariedade de experiências e vivências práticas em 
dança, na vida pessoal e na formação inicial (faculdade) e a falta de 
vontade, como desmotivador principal de um trabalho mais efetivo em 
dança nas escolas. 

 

 Participar desses momentos foi de fato uma experimentação única. 

Conhecimento que nos permitiu reavaliar os nossos pontos de vistas em relação a 

vários fatores associados as nossas vidas seculares e profissionais. 
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6.0. APÊNDICES 

 

PESQUISA SOBRE VIVÊNCIAS COM A DANÇA 

 

QUESTIONÁRIO  

1) Sua religião ou crença permite que você dance? 

      (  ) SIM               (  )NÃO   

 

2) Você teve algum contato com a dança na sua infância? 

      (  ) SIM              (  )Não 

 

3) Durante os seus anos escolares, você participava de festividades na escola 

que envolvia dança? 

(  ) SIM               (  ) NÂO 

 

4) Nas aulas de Educação Física, você vivenciou alguma prática com a dança? 

(  ) SIM               (  )NÃO 

 

5) Você tem costume de sair para dançar, ou já teve? 

(  ) SIM               (  )NÃO 

 

6) Você fez a disciplina, Conhecimento e Metodologia da Dança? (prof Rosely) 

(  ) SIM               (  ) NÃO 

 

7) Teve algum tipo de dificuldade com a execução de movimentos: ritmo 

equilíbrio lateralidade, noção de espaço ou coordenação? 

(  ) SIM               (  )NÃO 

 

8) Teve alguma dificuldade em dançar com o sexo oposto? 

(  ) SIM               (  ) NÃO 

 

9) Você acha necessário ter essa disciplina de dança na graduação? 

(  ) SIM                (  ) NÃO 
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10) Quando você for um professor de E.F. pretende em alguma ocasião trabalhar 

alguma prática da dança? 

(  ) SIM                (  ) NÃO 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

 

 Entrevista formal que fizemos individualmente com os sujeitos da pesquisa, 

abordamos com a seguinte questão. Para você o que foi mais significativo na 

disciplina, conhecimento e metodologia da dança? 

E demos quatro opções de respostas: 

a) No inicio quando aprendeu os primeiros passos. 

b) Quando trabalhamos os temas transversais, e elaboramos as coreografias. 

c) Nos tempos livres quando dançávamos sem regras. 

d) nunca me senti a vontade nessa disciplina.    

 

 

  

 

 


