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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo propor estratégias metodológicas que 

permitam que o jovem do Ensino Médio seja o principal ator de suas escolhas, tomado como 

elemento central da prática educativa. A intenção é estimular os/as estudantes a participarem 

de todas as fases desta prática, desde a elaboração, execução, até a avaliação das ações 

pedagógicas. Sendo assim, esse trabalho apresenta a estrutura de núcleos como proposta, onde 

o professor assume papel de orientador e o aluno passa a ser o protagonista de sua busca por 

decisões, execução de ações, solução de problemas da sua realidade, desenvolvimento de seu 

potencial criativo e a sua força transformadora.  

 

Palavras-Chaves: Protagonismo. Educação do Jovem. Núcleos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho discute a possibilidade de se propor ao Ensino Médio a formação 

de grupos de práticas corporais tendo o protagonismo juvenil como princípio. Trata-se de uma 

proposta que envolva os estudantes a partir do conteúdo de dança ensinado nas aulas de Arte 

ou Educação Física, usando como experiência a trajetória do Grupo Andora
1
. A 

protagonização é entendida como um processo importante para o desenvolvimento dos 

alunos, e, portanto, é necessário que exista um espaço para que os estudantes se coloquem 

ativos em sua própria formação. Cabe a escola juntamente com os professores oportunizar 

esses espaços, além de buscar conhecer o público dessa etapa escolar, compreendendo suas 

necessidades e expectativas, e assim apostar e incentivar a capacidade da juventude de pensar 

e agir na sociedade. 

A dança é o conteúdo escolhido para se pensar o protagonismo dos jovens do Ensino 

Médio e criar a ideia de “núcleo”, e apesar de também aparecer nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (1996) para a disciplina de Arte, no estado do Espírito Santo a mesma é de 

responsabilidade da disciplina de Educação Física, e por esse motivo é levado em 

consideração tanto os objetivos específicos do conteúdo, quanto os gerais da área visando à 

formação integral dos alunos. 

O grupo Andora é a experiência de núcleo que deu certo dentro da universidade, mas 

com aplicação em sujeitos jovens com a mesma necessidade de protagonismo, e seu sucesso 

tornou possível essa tentativa de proposta. O Grupo surgiu com o objetivo de formar 

professores para o trato da dança dentro da escola. Atualmente se configura em uma Cia de 

Dança sólida, com uma importante bagagem cultural e diferentes experiências formativas. 

Pelo grupo já se passaram vários jovens, atualmente estão graduados, mestres, mestrandos e 

doutorandas. 

A formação proposta pelo coordenador sempre foi a de favorecer o protagonismo dos 

jovens por meio da dança, então, há dentro do grupo uma estrutura no qual cada integrante 

assume um papel de ação, tais como: cuidar da dança, figurinos, adereços, ensaios, espaço, 

entre outros. E é essa organização estrutural que se visa levar para a escola, como elementos 

fundantes de uma educação integral e integradora. 

                                                      
1
 Grupo criado a partir de um Projeto Extensão, da Universidade Federal do Espírito Santo, com foco no estudo 

da cultura popular brasileira.  



 

 

 

 

 

A metodologia utilizada nesse trabalho é a Pedagogia de Projetos. No Brasil essa 

prática educacional ganhou força após o movimento “Escola Nova”, liderado por Anísio 

Teixeira, que tenta, ainda nos dias de hoje, superar os modelos tradicionais de escola, esse 

método tem dentre outros propósitos o de formar sujeitos ativos na sociedade. O compromisso 

com a formação nessa perspectiva deve oferecer aos alunos ambientes que desenvolva a 

autonomia, pensamento crítico, visão democrática e senso político a fim de que os sujeitos 

sejam capazes de analisar situações e agir na sociedade. 

2. PEDAGOGIA DE PROJETOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
A pedagogia de projetos é um método criado para se pensar um novo modelo de 

escola. No Brasil surge fortemente a partir do movimento “Escola Nova” que pretendia 

ultrapassar as concepções da escola tradicional. Essa metodologia de ensino-aprendizagem 

pode ser entendida como uma forma de ensinar através da experiência conotada de 

significado, isto é, os estudantes são colocados em contato com o projeto com o objetivo de 

que construam seu próprio conhecimento durante o processo de planejamento e 

desenvolvimento das ações. Portanto: 

Na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de produzir, de levantar 

dúvidas, de pesquisar e de criar relações, que incentivam novas buscas, descobertas, 

compreensões e reconstruções de conhecimento. E, portanto, o papel do professor 

deixa de ser aquele que ensina por meio da transmissão de informações – que tem 

como centro do processo a atuação do professor –, para criar situações de 

aprendizagem cujo foco incide sobre as relações que se estabelecem neste processo, 

cabendo ao professor realizar as mediações necessárias para que o aluno possa 

encontrar sentido naquilo que está aprendendo, a partir das relações criadas nessas 

situações. (PRADO, 2005, p.13) 

 

No processo de ensino-aprendizagem desta prática educacional o professor carrega 

então a função de mediador do conhecimento e se coloca a disposição para auxiliar na 

formação dos alunos. Prado (2005) reafirma esse papel quando diz que: 

A mediação do professor é fundamental, pois, ao mesmo tempo em que o 

aluno precisa reconhecer sua própria autoria no projeto, ele também precisa sentir a 

presença do professor, que ouve, questiona e orienta, visando propiciar a construção 

de conhecimento do aluno. A mediação implica a criação de situações de 

aprendizagem que permitam ao aluno fazer regulações, uma vez que os conteúdos 

envolvidos no projeto precisam ser sistematizados para que os alunos possam 

formalizar os conhecimentos colocados em ação. (PRADO, 2005, p. 15) 

 

A aprendizagem dos alunos na pedagogia de projetos parte do principio de que se 

aprende fazendo e assim os alunos vão desenvolvendo seus conhecimentos na interação com 

outros indivíduos, meio escolar e problemas surgidos no caminho de sua formação. Nessa 

metodologia os sujeitos são ativos em todo o processo. Pereira (2004) afirma que [...] a 

formação dos alunos não pode ser pensada apenas como uma atividade intelectual [...] Pois: 



 

 

 

 

 

É um processo global e complexo, em que conhecer e intervir na realidade são 

atividades que não se encontram dissociados. O estudante aprende participando, 

vivenciando sentimentos, formulando problemas, tomando atitudes diante dos fatos, 

investigando, construindo novos conceitos e informações, escolhendo 

procedimentos, quando se vê diante da necessidade de resolver questões. 

(PEREIRA, 2004, p. 84) 

 

No Brasil, o movimento Escola Nova tem como liderança Anísio Teixeira que 

revoluciona a forma de se pensar a educação no país. Teixeira foi um grande idealizador de 

mudanças e avanços na educação. Figura central na educação brasileira lutou por uma 

educação justa e democrática em toda sua trajetória na área da educação e no exercício de 

importantes cargos públicos.  Como defensor da educação pública, gratuita e obrigatória diz 

que: 

 Em face da aspiração de educação para todos e dessa profunda alteração da natureza 

do conhecimento e do saber (que deixou de ser a atividade de alguns para tornar-se, 

em suas aplicações, a necessidade de todos), a escola não mais poderia ser a 

instituição segregada e especializada de preparo de intelectuais “escolásticos”, mas 

deveria transformar-se na agência de educação dos trabalhadores comuns, dos 

trabalhadores qualificados, dos trabalhadores especializados em técnicas de toda 

ordem e dos trabalhadores da ciência nos seus aspectos de pesquisa, teoria e 

tecnologia. (TEIXEIRA, 1994 apud RODRIGUES, 2012, p.226) (...) Ressalta 

também que “O dever do governo – dever democrático, dever constitucional, dever 

imprescritível – é o de oferecer ao brasileiro uma escola primária capaz de lhe dar a 

formação fundamental indispensável ao seu trabalho comum, uma escola média 

capaz de atender à variedade de suas aptidões e das ocupações diversificadas de 

nível médio, e uma escola superior capaz de lhe dar a mais alta cultura e, ao mesmo 

tempo, a mais delicada especialização.” (TEIXEIRA, 1994 apud RODRIGUES, 

2012, p.227). 

 

Segundo Nunes (2010), na obra “Educação não é Privilegio” (1994) [...] “Anísio 

chama atenção para a importância do comprometimento da sociedade e dos poderes públicos 

com a educação brasileira”. Nessa perspectiva o compromisso com a formação envolve a 

sociedade afirmando que todos os sujeitos têm direito a educação, sem qualquer tipo de 

distinção, pelo simples fato da mesma ter se tornado uma necessidade. Evoca-se também o 

poder público para a construção dessa educação democrática que possibilite aos indivíduos 

capacidades para exercer suas atividades, evidenciando que é necessária uma formação que 

atenda a diversidade de ocupações dos sujeitos em todos os níveis de escolaridade, desde o 

básico ao superior.  

Dentre suas contribuições para a educação brasileira, Teixeira implantou nos anos 

1950, na Bahia, o Centro Carneiro Ribeiro, que ficou conhecido como “Escola-Parque” 

[...] Nela, as práticas escolares estavam organizadas no setor de trabalho destinado 

às artes aplicadas, industriais e plásticas; no setor recreativo ou de educação física: 

jogos, recreação e ginastica; no setor artístico: teatro, música e dança; no setor de 

extensão cultural e biblioteca: leitura, estudo e pesquisa e no setor socializante: 

grêmio, jornal, rádio, escola, banco e loja. (NUNES, 2010, p. 16) 

 

Segundo Carbello e Ribeiro (2014) “Fortalecer o ensino primário e oferecer educação 



 

 

 

 

 

de qualidade em período integral era o objetivo da Escola Parque. O funcionamento era como 

um semi-internato, recebendo os alunos às 7h30min e devolvendo-os às famílias às 

16h30min” [...] Descreve ainda que: 

O dia escolar das crianças era dividido em dois períodos: o da Escola-classe e, no 

período oposto, o da Escola Parque. Na Escola-classe, formada por um conjunto de 

12 salas de aula, mantinha-se o sentido preparatório da escola convencional, ou o 

ensino das letras e ciências, com os conteúdos típicos das disciplinas. Na Escola 

Parque, formada por um conjunto de atividades artísticas, esportivas, de preparação 

para o trabalho, de estudo e fruição, inovava-se com os princípios da educação 

moderna. (CARBELLO; RIBEIRO, 2014, p.369) 

 

A título de teorias e experiências inovadoras para a educação tem-se também o 

Método Montessoriano desenvolvido na Europa e posteriormente reproduzido no Brasil. Essa 

metodologia foi idealizada pela médica e pedagoga italiana Maria Montessori. Já formada em 

medicina, Montessori buscou a formação em pedagogia a fim de pensar a educação e propor 

uma forma de educar que atendesse as necessidades das crianças, as preparassem para 

conhecer e se desenvolver no mundo. Fundou então a “Casa dei Bambini” (Casa de Crianças), 

que traz como características: 

Ambientes especialmente equipados para atender às necessidades desse público, 

que podiam transformar e melhorar exercendo seu senso de responsabilidade.  

Nesses locais, tudo era adaptado às crianças, às suas atitudes e perspectivas próprias: 

não só os armários, as mesas e as cadeiras, mas também as cores, os sons e a 

arquitetura. Era esperado delas que vivessem e se movessem nesse ambiente como 

seres responsáveis e que participassem do trabalho criador como das tarefas de 

funcionamento, de maneira a subir uma “escala” simbólica que conduzia à 

realização (...) afirma que “o conceito fundamental que sustenta a obra pedagógica 

de Montessori é que as crianças necessitam de um ambiente apropriado onde possam 

viver e aprender” (RÖHRS, 2010, p.170). 
 

Apesar de trazer uma gama de influências para se pensar a educação de crianças, é 

possível também considerar suas ideias para o público alvo desse trabalho, os jovens, ao 

considerar que a juventude também necessita de um ambiente que favoreça experiências para 

uma formação voltada para vida em sociedade. 

De acordo com informações no site da Organização Montessori do Brasil (OMB), a 

respeito dos sujeitos e de seu envolvimento com a vida em sociedade, “Montessori assegura 

que crianças e jovens em todos os níveis de desenvolvimento preparem-se para participar da 

sociedade na qual, mais tarde, terão que encontrar seus lugares como adultos responsáveis, 

generosos, competentes, críticos e independentes”. 

No Brasil há algumas escolas que utilizam essa metodologia. Diante disso, um grupo 

de diretores e professores realizava encontros de estudos e para compartilhar experiências 

sobre o sistema Montessoriano adotados em suas instituições. Sentindo a necessidade de 



 

 

 

 

 

formar um grupo representativo, criaram durante o IX Encontro Nacional de Diretores de 

Escolas Montessorianas em Recife/PE a OMB (Organização Montessori do Brasil), em 20 de 

setembro de 1996. 

A OMB traz características que marcam uma escola Montessoriana
2
 no que diz 

respeito à estrutura física, material e também como se dá o processo de ensino-aprendizagem 

entre professores e alunos. Os ambientes são organizados e atraentes, as classes são formadas 

por agrupamentos de alunos com diferentes idades, o professor atua como guia e interfere 

pouco com o grupo. 

A escola utiliza com os alunos materiais multissensoriais, e o aprender fazendo são 

hábitos de aprendizagem. Cada aluno tem oportunidade de escolher o trabalho que mais o 

aproxime, com ênfase na aprendizagem ativa e no desenvolvimento social em lugar de 

memorização, regras e busca de informação para uma única pergunta específica, o aluno pode 

trabalhar o tempo que necessite num assunto que lhe interesse, sem que uma campainha o 

interrompa, têm o direito de escolher um lugar para trabalhar em vez de um lugar fixo, são 

estimulados a ensinarem, colaborarem e ajudarem uns aos outros, têm oportunidade de 

trabalharem com outros de diferentes idades, demonstram respeito aos professores e ao 

ambiente. 

A escola encoraja a autodisciplina, aprender é o maior prêmio; não existe motivação 

através de prêmios e reconhecimentos exteriores. Os alunos tendem a serem calmos, 

concentrados, felizes. Contribuindo com todos estes aspectos a postura do educador. 

 

Nota-se que uma escola Montessoriana se difere de uma escola tradicional em alguns 

aspectos, como por exemplo, o fato de os alunos serem organizados em classes com variações 

de faixa etária, diferente do modelo rígido de classe composta por sujeitos de idades iguais, 

porém com interesses e necessidades distintas, possuem uma liberdade na escolha de seus 

interesses o que também não é característica das escolas tradicionalistas, o professor possui 

lugar de intermediador do conhecimento e não dono absoluto, além de aprenderem o respeito 
                                                      
2
 As escolas sócias fundadoras da organização Montessori foram: Aldeia Montessori (Rio de Janeiro, RJ), 

Campus de Educação Integrada/Escola Mundo Infantil (Jequié, BA), Centro Educacional Maria Montessori 

(Carapicuíba, SP), Centro Educacional Menino Jesus (Florianópolis, SC), Centro Educacional Montessoriano 

Reino Infantil (São Luís, MA), Centro Educacional Upaon Açu (São Luís, MA), Centro Reino Infantil (Brasília, 

DF), Colégio Ágora (Niterói, RJ), Colégio Apoio (São Luís, MA), Colégio Maria Montessori (Campo Grande, 

MS), Colégio Maria Montessori (Maceió, AL), Colégio Santo Agostinho (Ipiaú, BA), Colégio Sigma (Lages, 

SC), Comunidade Educativa “O Mundo do Peteleco” (Belém, PA), Escola Particular Estrelinha do Mar (Capão 

da Canoa, RS). 

 



 

 

 

 

 

ao coletivo. 

3. PROTAGONISMO JUVENIL: A ESCOLA COMO PALCO DA JUVENTUDE 

 

Quando pensamos em juventude, logo, definimos como um período da vida do ser 

humano estabelecido entre a infância e o seu desenvolvimento pleno, onde temos uma 

passagem de maturação do organismo, em fases: cérebro, hormônios, pensamentos e 

conceitos. A juventude é a etapa pertencente a um ciclo da vida do sujeito que está em 

processo de socialização, desenvolvendo-se para a produção e a reprodução da vida na 

sociedade a que ele pertence. Ainda moldada dentro de uma sociedade, esse sujeito tem sua 

juventude pautada de acordo com a configuração da mesma, em constante preparação para 

que possa assumir o papel adulto, seja ele na perspectiva familiar, e profissional. 

Tratando a juventude a partir de aspectos que a demarque em fases, em nossa 

sociedade atual, o jovem em sua primeira fase encontra-se num processo de formação 

profissional, buscando conhecimento e formando o intelecto para adentrar ao mercado de 

trabalho. Já na segunda fase, têm-se a busca pelo emprego, e após a sua estabilização e 

conforto profissional, vem a terceira fase. O jovem entra no processo de constituição de 

família, o que abordamos como reprodução de vida na sociedade. 

Concordando com Dayrell (2003) quando diz que construir uma definição da categoria 

juventude não é fácil, principalmente porque os critérios que a constituem são históricos e 

culturais. Compartilharemos da seguinte perspectiva: 

[...] Entendemos a juventude como parte de um processo mais amplo de 

constituição de sujeitos, mas que tem suas especificidades que marcam a vida de 

cada um. A juventude constitui um momento determinado, mas que não se reduz a 

uma passagem, assumindo uma importância em si mesma. Todo esse processo é 

influenciado pelo meio social concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das 

trocas que esse proporciona. (DAYRELL, 2003, p 42.) 
 

Compreendemos, portanto, a juventude como uma das fases da vida que contribui para 

a constituição da identidade dos sujeitos, não menos importante do que qualquer outra, no 

entanto traz consigo marcas específicas fazendo com que não seja algo meramente passageiro 

e insignificante, isto é, os jovens enquanto sujeitos sociais são frutos de suas relações com a 

sociedade, e nesse momento o meio e o que ele lhe oferece em termos de condições sociais, 

econômicas, culturais e possibilidades como um todo, poderá influenciar em sua forma de se 

ver e atuar com autonomia na sociedade. 

O jovem no momento de seu desenvolvimento fisiológico e intelectual relaciona-se 

com as questões sociais, dos locais a qual faz parte (escola, comunidade, religião), do mundo, 



 

 

 

 

 

de sua educação, dos ideais políticos, religiosos, entre outros. O processo de protagonização 

pode ser entendido como uma construção de um espaço para uma atuação consciente dos 

jovens, nesse caso, nós tomaremos a escola como um importante palco para a participação 

juvenil levando em consideração que a instituição escolar é o local que perpassa boa parte da 

vida dos jovens. 

A palavra protagonismo muitas vezes nos leva a fazer link com a ideia de ator 

principal remetida no teatro. No que se trata de protagonismo juvenil atribuímos esse papel 

importante a um grupo específico, os jovens. Para que exista essa importante participação 

juvenil, a escola como um dos ambientes que socializa os sujeitos deverá ser um grande palco 

para esses atores, criando assim espaços que possibilite experiências significativas e de 

autonomia para que esse protagonismo aconteça, fazendo com que os discentes se 

compreendam como atuantes na escola e fora dela. 

O protagonismo juvenil requer uma constante conexão entre os elementos constituintes 

da formação dos jovens e incentivos da sociedade. Ou seja, o meio escolar/acadêmico deve 

buscar caminhos para desenvolver a participação social da juventude, a fim de formar sujeitos 

capazes de atuar de forma crítica e transformar a realidade da sociedade em que estão 

inseridos. E a sociedade por sua vez tem a missão de valorizar os jovens e suas contribuições, 

reconhecendo quem são esses indivíduos e sua importância para construção conjunta de uma 

sociedade mais ética e democrática. 

 
4. CULTURA JOVEM, CULTURA ESCOLAR PARA O JOVEM 

 
Ao permitir e dar espaço aos jovens no ambiente escolar, entendemos o protagonismo 

como, participação, criação, seja nos enfrentamentos a situações e/ou dificuldades presentes na 

vida social, tanto como na vida escolar. O jovem do Ensino Médio está em momento de 

preparo de seu futuro, e constrói os caminhos para alcançarem suas decisões futuras a partir 

dos acontecimentos atuais, pelo que compreendem dos assuntos sociais, políticos e pessoais. 

São de grande importância para o desenvolvimento do perfil humano e social desses jovens, 

os espaços de ocupações, que acontecem na escola como forma de conhecimento e 

atualização do saber, presentes no campo das ciências que compõem o que está direcionado 

para este nível de ensino. Estes espaços podem acontecer em forma de feiras, congressos, 

palestras, momentos culturais, entre outros, participando também dos processos de tomada de 

decisões como o conselho de classe, grêmio estudantil e assembleias, designando papéis 



 

 

 

 

 

participativos nas escolhas de demandas e projeções nas escolas em que os jovens estão 

inseridos. Assim, vão adquirindo a capacidade de compreensão crítica do mundo em que 

fazem parte. 

O fazer e cuidar das coisas que constituem o ambiente escolar, vão ao encontro do 

desejo em fazer acontecer, de forma que tal coisa continue existindo no espaço onde o jovem 

se reconheça como pertencente. O zelo e cuidado pelas ações garantem o bom funcionamento 

do cotidiano escolar e de suas práticas. 

Uma das dificuldades que o jovem de baixa renda enfrenta no Ensino Médio é a sua 

permanência na escola. Muitas vezes devido às condições financeiras e econômicas de sua 

família, fazendo-se necessário a sua entrada no mundo de trabalho. E devido à formação 

precária, esses jovens acabam por migrar da escola para o mundo do trabalho informal, sem 

proteção trabalhista e muitas vezes sem perspectiva de avanço profissional ou formação em 

trabalho. O que em nossa sociedade, devido ao crescente número, essa situação é conhecida 

como existente pela falta de investimentos e medidas de permanência na educação dos jovens 

de Ensino Médio. 

 

5. PROPOSTAS E ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO 

 
A educação básica de qualidade é um direito estabelecido e assegurado por lei de toda 

criança e adolescente. O ensino médio enquanto um de seus segmentos é regido e norteado 

por leis e documentos orientadores de caráter estadual e federal. No que diz respeito ao 

âmbito nacional a educação é conferida pela Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB). As Diretrizes Curriculares Nacionais são quem institui a base 

nacional comum, que orienta, organiza, articula, desenvolve e avalia propostas pedagógicas 

de todas as redes de ensino brasileiras. O ensino médio é tratado nesse documento como a 

última etapa da educação básica com duração de três anos, e dessa forma possui finalidades 

especificas para os sujeitos envolvidos. A formação dos jovens nesse período perpassa por 

algumas finalidades, como estabelecidas no Artigo 35 da LDB: 

Art. 35 O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de 

três anos, terá como finalidade: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 



 

 

 

 

 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(Lei nº 9.394/96) 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais é outro documento que visa auxiliar o trabalho 

pedagógico, foi criado através de discussões coletivas a fim de formular um currículo para a 

educação básica, é também baseado na LDB de 1996. No PCNEM (Parâmetros Curriculares 

para o Ensino Médio) são abordadas as competências básicas de cada bloco de 

conhecimentos: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e as especificidades das disciplinas. 

No entanto, os parâmetros foram questionados pela comunidade do magistério e em 2004 foi 

criado um ciclo de encontros regionais que debateu o tema e em 2006 foram publicadas as 

“Orientações Curriculares para o Ensino Médio”. A partir desse documento, houve também a 

formulação de documentos regionais. 

As orientações Curriculares para o Ensino Médio surgiram das discussões a respeito 

dos PCNEM com a intenção de adentrar em questões sobre as disciplinas do currículo que 

mereciam ser refletidas frente às necessidades apontadas pelas secretarias estaduais e 

pesquisadores da educação. Dessa forma, visa englobar em sua estrutura conhecimentos 

trazidos pelo meio acadêmico, estados e corpo escolar. E a partir dessa articulação tem o 

objetivo de ajudar as escolas e professores no desenvolvimento de estratégias didático- 

pedagógicas para o cotidiano escolar. Assim, como o documento questionado as orientações 

também possuem em sua estrutura a organização em blocos de conhecimentos. 

A Educação Física é uma das disciplinas garantidas por lei e componente do currículo 

do ensino médio, encontra-se nas orientações no conjunto de linguagens e códigos. Esse 

conhecimento que já trouxe em sua história uma série de justificativas para sua presença na 

escola (preparação do corpo para o trabalho, promoção da saúde, disciplinação do corpo) e 

algumas já ultrapassadas, pode, hoje, ser entendida como uma aliada na formação dos jovens 

possibilitando-os, por meio de vivências corporais e o que as atravessam, acessarem outras 

formas de linguagem. Para isso, espera-se que a mesma garanta aos alunos: 

• Acúmulo cultural no que tange à oportunização de vivência das práticas 

corporais; 

• Participação efetiva no mundo do trabalho no que se refere à 

compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no que tange ao controle 

sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e ao lazer; 

• Iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativas às práticas 

corporais comunitárias; 



 

 

 

 

 

• Iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para suas 

próprias práticas corporais; 

• Intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte, lazer e 

organização da comunidade nas manifestações, vivência e na produção de cultura. 

(SEB/MEC,2006) 

 

As práticas corporais oferecem aos sujeitos a experiência de retratar sua realidade, isto 

é, dentre tantas formas tradicionais de se expressarem no mundo, a linguagem corporal se 

torna mais uma. Contudo, diferente das demais, por meio de movimentos é possível escrever 

corporalmente sua leitura de mundo, suas crenças, culturas, valores, sentimentos e sentidos, 

essas oportunidades de usar e pensar o corpo implica também em questões da vida em 

sociedade como o mundo do trabalho e política. Então, essa linguagem deve auxiliar no 

processo de desenvolvimento de sujeitos autônomos e críticos, no sentido em que tenham a 

capacidade de ler, interpretar e agir na sua própria comunidade. 

A Educação Física traz uma diversidade de práticas corporais, tais como: Lutas, Jogos, 

Ginástica, Dança, entre outras como possibilidades. Esses conteúdos podem aparecer em 

outras disciplinas, como o caso da Dança que também aparece na Arte. Isso nos leva a pensar 

no trabalho interdisciplinar como um caminho interessante a ser traçar no contexto escolar 

valendo da ideia de que é possível se desenvolver um mesmo conteúdo de diferentes formas, 

isso contando com os conhecimentos e contribuições de cada área em prol de um objetivo 

maior, a formação integral dos sujeitos. 

A Dança foi o meio escolhido nesse trabalho para se pensar o protagonismo dos 

jovens na escola e para além dela, acreditando que assim como tantos conteúdos, é possível se 

atingir por meio dela os objetivos desse segmento escolar. Nas orientações curriculares ela 

aparece na educação física como um de seus conteúdos. No entanto, não há uma definição de 

como deve ser trabalhada partindo da noção de que existem vários temas importantes de 

serem abordados direta ou indiretamente nas aulas (gênero, cultura, violência, política etc.) e 

as metas propostas pelo professor e comunidade escolar é o que ditará as estratégias didáticas 

para alcançá-las. Um mesmo objetivo pode ser atingido por mais de um conteúdo, mas cada 

um possui suas próprias ligações culturais, históricas e se apresenta na atualidade de certa 

maneira fazendo com que se direcione para debates específicos. 

Já na arte a dança é tratada como uma expressão corporal importante que deve 

apresentar elementos como: produção coreográfica, noções de espaço além de permitir e 

estimular o processo criativo. Há também a sugestão de que se faça a discussão das diferentes 

formas de dançar, desde os festejos dançantes populares e tradicionais até o que se tem 



 

 

 

 

 

marcado a atualidade dos jovens, compreendendo assim a importância dessa diversidade para 

a ampliação dos conhecimentos. 

O Currículo Básico da Escola Estadual do Estado do Espírito Santo (2009) é uma 

orientação de nível regional que trata a educação no Espírito Santo. Como documento 

orientador da educação capixaba sua meta é definir o CBC- Currículo Básico Comum de cada 

área da educação básica e torná-lo obrigatório, justificando que toda disciplina possuí 

conteúdos básicos e que por serem necessários para desenvolver a formação dos alunos 

devem ser trabalhados obrigatoriamente. As competências da Educação Física estão 

organizadas em eixos temáticos divididos em: “Conhecimento Sobre o Corpo”, “Corpo-

linguagem/Corpo- expressão”, “Os Jogos e os Movimentos Individuais e Coletivos” e “Jogo 

Esportivo”. 

O eixo “Corpo-linguagem/Corpo-expressão” entende a linguagem corporal como 

forma de se expressar e comunicar com o meio, ou seja, de agir e interferir na sua realidade. 

Nele encontra-se a dança na qual deve ser trabalhada enquanto expressão e manifestação 

cultural, ritmo, manifestações da cultura jovem, passos e movimentos, coreografias, e os 

diferentes estilos e danças. Determina então que sejam aprendidas dentro desses 

tópicos/conteúdos as seguintes habilidades: 

• Reconhecer pela vivência das mais variadas formas de movimento a 

importância da dança. 

• Identificar os movimentos básicos das danças estudadas. 

• Analisar a origem e a diversidade cultural da dança como instrumento de 

preservação da cultura humana. 

• Reconhecer a dança como meio de expressão corporal, comunicação e linguagem. 

• Identificar a dança como espaço para construção da autonomia e do exercício 

da cidadania. 

• Identificar formas, planos, trajetórias, direções utilizados na elaboração da dança. 

• Avaliar uma coreografia de dança reconhecendo suas especificidades 

gestuais, harmonia, leveza, ritmo, expressividade e equilíbrio. 

• Conhecer diferentes manifestações, práticas e ritmos culturais constituídos 

em âmbitos nacional e regional. 

• Identificar as modalidades de ginásticas estudadas, relacionando-as aos 

contextos socioculturais de suas origens. 

 

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio trazem a dança em 

linguagens, códigos e tecnologias tanto na Educação física quanto na Arte. Entretanto, no 

estado do Espírito Santo é de responsabilidade da disciplina de Educação Física desenvolver 

os conteúdos pertencentes à dança. Isso se nota desde a formação pública dos professores 

capixabas. Na Universidade Federal do Espírito Santo, percebe-se que na matriz curricular do 

curso de Artes Visuais, que é o curso voltado para a formação de professores para o ensino de 



 

 

 

 

 

arte na escola, não há disciplinas obrigatórias envolvendo a Dança, diferentemente da grade 

curricular do curso de Educação Física, que se configura no único curso da Universidade que 

discute e ensina a dança em suas disciplinas, sendo as obrigatórias: Conhecimento e 

Metodologia do Ensino da Dança, ATIF da Docência em Dança, e optativas: Oficina de 

Docência em Dança, Oficina de Docência em Danças e Folguedos e Oficina de Docência em 

Capoeira. Além dos Projetos de Extensão existentes no Curso de Educação Física, como o 

Andora, Fordan, CriaDança e Cuidadores que Dançam, que de forma geral trabalham com a 

formação do professor em dança. E neste ano de 2018 a existência do curso de Pós Graduação 

voltado para a especialização em Ensino da Dança. 

O grupo Andora, assim como outros projetos de extensão, desenvolve suas atividades 

na Universidade Federal do Espírito Santo, no Centro de Educação Física e Desportos, e a 

característica destes projetos é também a inserção da comunidade externa, além da própria 

comunidade da universidade. Ao longo da trajetória desses projetos percebe-se dentre os 

integrantes, estudantes vindos do curso de Artes, o que de alguma forma, pode ser explicado à 

busca desses discentes pela dança na universidade, a não existência da dança em suas grades 

curriculares, e ao enxergar a dança como arte e o diálogo existente com o corpo, buscam estes 

espaços para agregarem conhecimentos em sua formação. 

 

6. O PROJETO DE EXTENSÃO „ANDORA‟ COMO PROJETO PILOTO PARA 

POLÍTICA CULTURAL NA ESCOLA (A IDEIA DOS NÚCLEOS DE 

PRÁTICAS CULTURAIS DO CORPO) 

O Grupo surgiu em 2008, no Centro de Educação Física e Desportos da Universidade 

Federal do Espírito Santo, é fruto de um projeto de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade. Tem como objetivo a formação de professores para atuação direta no ensino da 

cultura popular em escolas e comunidades do estado do Espírito Santo. Portanto, o grupo é 

um dos braços ilustrativos do método de formação adotado pelo projeto, promovendo a 

pesquisa nas comunidades, nas festas e apresentações; tratando os dados em laboratórios e 

oficinas, produzindo o material didático, e sistematizando as danças e apresentando-se em 

eventos de oportunidade social e cultural. A produção é registrada, armazenada e colocada à 

disposição pública, com objetivo de preservação, resgate e divulgação do patrimônio imaterial 

destas manifestações. 



 

 

 

 

 

Atualmente o grupo conta com uma importante bagagem cultural e diferentes 

experiências formativas, uma delas o intercâmbio cultural por países da América Latina e 

Europa. Pelo grupo já se passaram vários jovens, estudantes de Educação Física, Artes, 

História, Biologia, Gemologia, Filosofia, Ciências Sociais, entre outros vindos de programas 

parceiros com universidades estrangeiras, atualmente estão graduados, mestres, mestrandos e 

doutorandas. 

Desde o início de sua formação o grupo vem participando de apresentações em escolas, 

eventos, festas, congressos, festivais, entre outros. Assim, somando experiências formativas e 

importantes na vida de seus integrantes, que mantém contato com grupos de diferentes 

estados do Brasil, e do mundo, tendo presente à essência do intercâmbio cultural. 

6.1 Passagens de jovens professores que foram estudantes da Universidade Federal do 

Espírito Santo. 

A passagem de integrantes, hoje atuais professores, perpassa na história do Andora 

como frutos colhidos nesta caminhada de existência. No passado, jovens universitários que 

em seu processo de formação fizeram parte, construindo e somando para a permanência e 

manutenção do projeto dentro da universidade, deram formas, cores, despertaram desejos e 

anseios para que a cultura popular conquistasse seu espaço na universidade, e que de lá, 

gerasse a partir dela, frutos que disseminem a sua importância e relevância dentro da 

sociedade, principalmente levando-a até seu povo pertencente, como forma de resistência 

viva, mostrando o que a sua cultura impacta quando se faz pertencente a um país 

multicultural, quando marca a luta, dor, suor, festejo, e alegria de um povo, e principalmente 

quando ela se torna instrumento de educação, instrumento esse que hoje é utilizado pelos 

professores que em seu processo de formação, passaram pelo “Projeto Andora”, e a partir dos 

objetivos do grupo se estabeleceu entre o ensino, a pesquisa e a extensão, relacionados com a 

comunidade interna e externa da universidade. 

6.2 Funcionamento do grupo: 

 
O grupo funciona dentro dos pilares de Projeto, Ensino, Pesquisa e Extensão, trabalha 

com a cultura popular do Brasil e do Espírito Santo, onde, por exemplo, é feita a busca por 

uma determinada manifestação popular: como ela se configura, o que ela representa, 

evidencia, cultua, seus significados, costumes, características, etc. A partir desta pesquisa, são 

feitos estudos, baseados no conteúdo da dança que depois se estendem num processo de 



 

 

 

 

 

formação para os alunos da universidade, para que impactem a contextualização destes 

estudos na sociedade, principalmente no ambiente escolar.  

Como forma de trabalhar a dança, a partir do grupo, foi criada a Cia de Dança Andora, 

que a partir dos estudos do grupo, cria peças coreográficas e movimentos baseados em 

diversas manifestações populares. 

Hoje o grupo Andora conta com acervo de livros, músicas, fotografias, figurinos, 

materiais que são expostos e compartilhados com a comunidade interna e externa da 

Universidade Federal do Espírito Santo.  

A universidade pública é um importante espaço de produção, acumulação e 

disseminação de conhecimentos.  Ela se fundamenta em três bases inter-relacionadas: ensino, 

pesquisa e extensão. A Extensão Universitária é a ação da Universidade junto à comunidade 

que possibilita o compartilhamento, com o público externo, do conhecimento adquirido por 

meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. É a articulação do conhecimento 

científico advindo do ensino e da pesquisa com as necessidades da comunidade onde a 

universidade se insere, interagindo e transformando a realidade social.  É, portanto, atribuição 

da Universidade, conforme o artigo 4º do Capítulo II do Estatuto da UFES:  “VII. promover a 

extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e das pesquisas científica e tecnológica geradas na instituição”. 

O grupo conta com um total de cinquenta e três professores hoje formados, que em 

algum momento fizeram ou ainda fazem parte do Andora, o Grupo analisa como importante a 

passagem destes jovens que se tornaram professores divulgadores e disseminadores da 

Cultura Popular Brasileira dentro das escolas, faculdades ou grupos de dança e música Brasil 

a fora. Levando um pouco do que mais tem se perdido hoje em dia, os costumes, 

características, identidade, danças, historias, de nossa ancestralidade. 

Além de professores integrantes, o grupo conta com dançarinos da Cia de Dança 

Andora que são “oficineiros”, e levam as danças para escolas e espaços diversos, e assim 

desenvolvendo trabalho de divulgação das manifestações populares. 

6.3 Por que pode funcionar na escola? Quais as estratégias? 

 
A resposta para essa questão vai ao encontro de um dos principais objetivos 

pertencentes ao projeto de extensão “Andora”, que é o de formação do indivíduo como 

professor para atuar com a cultura popular, como conteúdo pertencente à Educação Física. A 



 

 

 

 

 

partir das orientações curriculares para o ensino médio, no trato com a dança, acreditamos no 

fazer acontecer, do funcionamento e da aplicação de conteúdos relacionados à dança, 

juntamente ao de criação de núcleos, com o objetivo de alcançar espaços de construção e 

manutenção da ação do protagonizar do jovem. Assim como sabemos que o núcleo é como o 

"cérebro" de uma célula, pois é a partir dele que partem as "decisões”, compreendemos que 

dentro da escola os núcleos podem se configurar em espaços de estudo, aprendizagem, 

cultura, etc. Uma opção é a escolha do método desenvolvido pelo francês Jean Claude Bayer, 

em que destaca importância para a fase de experimentação, onde é proposto ao aluno que ele 

experimente determinadas ações para internalizar o como fazer e o como é feito, para depois 

modificar o aprendizado com o que lhe foi ensinado, e ainda depois praticar o que foi 

aprendido anteriormente. 

A criação de tais núcleos se origina a partir de um levantamento de temáticas do 

interesse e necessidades dos alunos, e a partir da escolha dessas demandas, cada aluno 

participará de forma ativa dentro desse núcleo, buscando sempre os cuidados e a manutenção 

para que este núcleo esteja sempre vivo, e a partir dele o indivíduo estará ampliando sua 

formação inicial e vivendo o ambiente escolar de forma prazerosa, criando e participando das 

suas necessidades pessoais e sociais neste processo de formação humana. 

O “Projeto Andora” é um tipo de núcleo existente dentro da universidade, que busca 

estudar a cultura popular e sistematizá-la em dança, divulgando-a em escolas, cidades, outros 

estados brasileiros e mundo a fora, participando de festivais, congressos e buscando dar uma 

importante formação cultural para seus integrantes. Dessa forma, a manutenção desse núcleo 

é dividida em uma série de atribuições em que cada integrante fica responsável (comissão de 

ensaios, logística, figurinos, alegorias, secretária, entre outros) e a partir deste núcleo, o 

Projeto consegue tanto ter contato com diferentes culturas, como também divulgar a cultura 

existente em seu país. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. PROPOSTA DE NÚCLEO 

Os jovens têm necessidade de ter voz, produzir e atuar em suas escolhas buscando uma 

formação que atenda seus interesses pessoais e construtivos, e as práticas corporais e artísticas 

como um todo pode ser fundamental nesse processo, mas a forma como as aulas estão 

dispostas lhes expõe a situações que pode inibir seu envolvimento, como por exemplo, um 

jovem nessa fase não se sentirá confortável em ter uma aula que lhe faça suar e se sujar, e 

logo depois ter de voltar para a sala de aula para iniciar outra disciplina. A sugestão para esse 

caso pode ser o de criar o “Dia Cultural” para cada turma ou parte dela, no qual o aluno terá 

um dia ou parte dele onde acontecerão apenas as práticas que envolvam essas disciplinas. O 

dia sendo apenas dessas atividades colabora para que o momento seja prazeroso e confortável 

para os alunos, que muitas vezes preferem não fazer as aulas que envolvam movimentos 

corporais, que façam suar, sujar-se, desgastar-se, e depois retornam para a aula de outras 

disciplinas, que exigem toda uma estrutura para sua realização: alunos sentados nas carteiras e 

com atenção voltada para concentração.  

Há, no entanto, alguns fatores que podem dificultar esse processo, um deles é como os 

horários dos professores estão distribuídos. O professor de educação física, por exemplo, 

normalmente acompanha uma média de dez turmas por semana, não é tarefa fácil mexer nessa 

organização, levando em consideração que determinadas mudanças atravessariam diretamente 

a rotina de outros professores, devido às mudanças de horários, o que pode ocasionar 

resistência e ou tensões com a equipe de trabalho, uma vez que em alguns casos dependendo 

do tempo de trabalho no local, o professor consegue organizar seu horário de acordo com a 

rotina pessoal, o que dificultaria tal mudança. Como solução para determinadas tensões, faz-

se importante à elaboração e apresentação de um projeto bem feito e sistematizado. 

Mas pensar numa possível mudança é válido quando se espera contribuir para uma 

melhor formação dos jovens. Ao invés do professor dar aula duas vezes por semana em cada 

turma, entre uma aula ou outra das demais disciplinas, o professor colocaria as aulas de cada 

turma em um único dia. Essa sugestão busca resolver o problema de falta de interesse pelas 

práticas corporais, quando essa causa aos alunos desconforto devido à rotina escolar. 

A intenção de superar a rotina é para que a escola se torne um espaço mais atraente e vá 

ao encontro das expectativas do aluno. Consequentemente, com um dia só para as práticas 

corporais e artísticas é provável que com o incentivo do(s) professor(es) apareça assim como 

surgiu o Grupo Andora, um grupo disposto a formar um núcleo dentro da escola. Por 



 

 

 

 

 

exemplo, um núcleo voltado para a dança dentro da escola seria uma estrutura formada por 

alunos para a prática da dança para além dos espaços da aula. Para isso é preciso de espaço, 

acervo, tempo e orientação, nesse caso cabe uma discussão ampliada sobre a utilização dos 

espaços e tempos escolares. 

Levando em consideração que o professor tenha 20 horas de trabalho semanais, e a 

partir da criação de 7 núcleos de diferentes práticas, cada núcleo poderá contar com duas 

horas de orientação direta do professor. Se a escola conta com seis turmas de Ensino Médio 

(dois 1º, dois 2º e dois 3º anos), e cada turma tem 25 alunos, de acordo com estes dados, 

poderão ser criados 7 núcleos, que serão compostos por aproximadamente 21 alunos cada. Os 

alunos serão livres para escolher o(s) núcleo(s) que deseja fazer parte, assim se 

comprometendo na manutenção deste núcleo. 

Pensando no exercício de sua autonomia, gestão e o avanço de sua aprendizagem, como 

também na ampliação de seu arco cultural, é importante a existência da multidisciplinaridade 

para o funcionamento destes núcleos, que outros professores venham fazer parte, podendo 

orientar e capacitar os alunos de acordo com as demandas do núcleo. A cada quinzena, 

acontecerá o “Dia Cultural”, onde toda a escola estará voltada para as atividades desenvolvida 

nos núcleos, então os alunos irão apresentar danças, teatro, poesia, música, participar de 

jogos, entre outras atividades construídas nos núcleos. Mensalmente os alunos participantes 

dos núcleos participarão de palestras, mesas e/ou debates sobre os conteúdos que vivenciam 

dentro dos núcleos, e no campo das Artes e Educação Física. Em cada semestre os núcleos 

organizarão eventos característicos de seu meio, incluindo a participação dos outros núcleos, 

por exemplo: os núcleos esportivos, irão organizar os Jogos Escolares; o Núcleo de Dança 

organizará a Mostra Cultural; e o núcleo de lazer poderá organizar “O Dia de Lazer na 

Escola”. Fechando a agenda cultural da escola, todo final de ano acontecerá a “Feira de 

Núcleos”, onde serão expostos todos os trabalhos, materiais, acervo produzido dentro dos 

núcleos, neste dia a comunidade externa será convidada para conhecer o trabalho 

desenvolvido ao decorrer do ano. 

Acreditamos que esta experiência de núcleos para o jovem do Ensino Médio, contribui 

tanto para sua formação humana, quanto profissional, pois é de grande importância espaços 

para o jovem ter voz e poder buscar seus interesses de forma a compartilhar experiências com 

suas famílias e colegas também fora da escola. A seguir apresentamos o modelo estrutural do 

núcleo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 Escola Espírito Santense de Ensino Médio 

Projeto de Núcleo na Escola 

ILUSTRAÇÃO PILOTO 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Este projeto pretende criar espaços formativos para a educação de jovens do 

Ensino Médio, para que possam participar de forma direta tanto na criação como 

no funcionamento do núcleo dentro da escola. Este espaço será destinado a 

debates, pesquisas e estudos sobre os conteúdos da educação física. A idéia é 

que os alunos se interessem de forma ativa em todo o processo, pensando desde 

a escolha dos temas, aspectos e características que envolvam o conteúdo 

trabalhado em seu núcleo. A partir da iniciativa deste núcleo, surge a 

perspectiva e expectativa de se criar momentos de integração cultural que 

envolva toda a comunidade escolar, como por exemplo, o “Dia da Arte e 

Educação Física”, “Dia de Lazer na Escola”, “Jogos Escolares”, “Mostra 

Cultural”, “Feira de Núcleos”, além de debates, mesas e palestras. Estes eventos 

irão constar no calendário escolar tendo o núcleo como referência. 

PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Médio 

QUANDO: Uma vez/semana. 

ONDE: Sala de dança, quadra, sala de aula, pátio.  

IDEIAS 

PERIFÉRICAS 

Propor a formação de grupos de práticas corporais tendo o protagonismo juvenil 

como princípio; Favorecer espaços característicos para interação entre os 

alunos. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Trabalhar a cultura corporal de movimento com os alunos do Ensino Médio; 

Utilizar espaços de núcleo para dialogar com os conteúdos da Educação Física; 

despertar nos alunos capacidades como: criar, experimentar, executar, 

administrar, dirigir, decidir. 

  ESTRUTURA DE NÚCLEOS  

Núcleos Dia/horário   Objetivo Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

- Compreender a dança e sua 

diversidade cultural a fim de usá-

la como um meio de expressão 

 

 

Mostra Cultural, Dia 

Cultural e Feira de 

                                                      
3
 Quadro referente à ilustração piloto de proposta de núcleo. 



 

 

 

 

 

DANÇA Quarta-feira 

13h às 15h 

corporal, comunicação e 

linguagem. 

 

- Experimentar os variados 

movimentos da dança, criando 

autonomia para exercitá-la em 

diferentes espaços. 

 

- Tornar-se consciente de que a 

dança é cultura humana no intuito 

cuidar de sua preservação e 

manutenção 

 

Núcleos. 

 

 

 

 

 

 

LUTAS 

 

 

 

 

 

 

Terça-feira 

13h às 15h 

 

- Aprender a origem histórica das 

diversas lutas para entender o 

contexto de seu surgimento e 

como se estão na atualidade.         

     

 - Vivenciar possibilidades de 

lutas na tentativa de construir, 

repensar técnicas e movimentos 

conforme o contexto escolar. 

 

- Perceber a luta como uma 

pratica organizada e composta 

por regras a fim de diferenciá-la 

de situações de violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos Escolares, Dia 

Cultural e Feira de 

Núcleos. 

 

 

 

 

 

 

 

GINÁSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Quarta-feira 

15h às 17h 

 

- Entender as modalidades da 

ginástica para que seja capaz de 

analisar a diferença entre as 

praticas competitivas e as 

possibilidades corporais na 

escola.  

- Executar a prática corporal da 

ginástica, construindo 

coletivamente adaptações 

necessárias para desenvolver 

atividades que oportunize a 

participação de todos sem 

distinção de aptidões.  

 

- Desenvolver o senso coletivo 

durante as práticas a fim de 

respeitar as individualidades dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos Escolares, Dia 

Cultural e Feira de 

Núcleos. 



 

 

 

 

 

colegas e a aprender a resolver 

situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAZER 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta-feira 

13h às 15h 

 

- Reconhecer a importância das 

atividades de lazer no cotidiano 

para o bem estar pessoal.  

 

- Praticar atividades prazerosas 

no intuito de compreender os 

usos do corpo na sociedade 

contemporânea, reconhecendo as 

relações entre lazer e mundo do 

trabalho.  

 

- Pensar e apropriar-se dos 

espaços de lazer presentes na 

escola e sua comunidade a fim de 

reconhecer a prática como um 

direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia de Lazer na Escola, 

Dia Cultural e Feira de 

Núcleos. 

 

 

 

 

 

 

CORRIDA 

 

 

 

 

 

 

Quinta-feira 

15h às 17h 

 

- Conhecer diferentes 

modalidades esportivas de 

corrida na intenção aprender os 

aspectos individuais e coletivos 

da prática.  

 

- Experimentar as corridas, 

construir coletivamente materiais 

e adaptações a fim de criar 

percepção sobre as habilidades da 

prática vivenciando-a na escola 

respeitando as possibilidades e 

limitações. 

 

 - Perceber as diferenças entre os 

tipos de corridas a fim de saber 

quais habilidades estão presentes 

em cada uma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos Escolares, Dia 

Cultural e Feira de 

Núcleos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPORTES 

COLETIVOS 

 

 

 

 

Segunda-feira 

13h às 15h 

 

- Interpretar as práticas esportivas 

coletivas como um elemento 

cultural a fim de compreendê-lo 

nos diferentes espaços (regionais, 

nacionais, comunidade entre 

outros).     

      

 - Experimentar os esportes 

coletivos pensando suas regras, 

espaços, materiais e limitações a 

fim desenvolver uma organização 

esportiva que envolva a si e o 

outro.      

 

- Refletir sobre a representação 

do esporte na sociedade a fim de 

desenvolver um olhar crítico para 

sobre os esportes 

 

 

 

 

 

Jogos Escolares,  

Dia Cultural e Feira de 

Núcleos. 

 

 

 

 

ESPORTES 

INDIVIDUAIS 

 

 

 

Sexta-feira 

13h às 15h 

 

- Analisar a forma como os 

esportes são apresentados pela 

mídia na busca de reconhecer a 

imposições desse meio.  

 

- Vivenciar as atividades 

esportivas no intuito de construir 

um espaço coletivo para praticar, 

criar regras, planejar eventos e 

competições. 

 

 

 

 

Jogos Escolares, Dia 

Cultural e Feira de 

Núcleos. 

 

7.1 Núcleo de Dança 

O “Projeto Andora” surge em meio à necessidade de jovens universitários terem um 

espaço para práticas corporais além dos momentos que tinham durante as aulas do curso de 

Educação Física. A partir desse anseio os universitários resolveram criar um grupo para 

praticar a dança como lazer no tempo livre. O atual coordenador do Andora que já tinha essa 

idealização de projeto com o propósito de dar protagonismo ao jovem possibilitou caminhos 

para seguirem com o grupo. Os jovens então se depararam com algumas demandas: Era 

preciso de tempo para se envolver com ensaios e estudos, acervo e orientação. Mais tarde com 

o rumo que o grupo tomou, aceitaram convites para apresentações, foram necessárias então, 

outras estruturas como: figurinos, alegorias, maquiagens, equipamentos diversos, 



 

 

 

 

 

instrumentos musicais, secretaria, tesouraria, entre outras demandas. Hoje, o grupo se 

organiza internamente em comissões, são elas: Comunicação: Que é responsável pela 

manutenção das informações do grupo, contato com público externo e divulgação; Alegoria: 

Que cuida e pensa dos elementos para representação figurativa de cada dança; Logística: Que 

auxilia nos deslocamentos do grupo; Tesouraria: Responsável por organizar as ajudas 

financeiras; Figurino: Que tem a função de pensar e cuidar das roupas de cada dança e Ensaio: 

Que ajuda na montagem de coreografias, espetáculos e parte pedagógica do ensino das 

danças. 

Na escola o primeiro passo será apresentar a dança como possibilidade corporal, 

pensando que só é possível gostar de dançar, dançando. Aos alunos interessados na prática 

para além dos momentos de aula, será apresentada a ideia de núcleo. Tomando a realização do 

Grupo Andora como modelo, a proposta é de que os alunos se organizem para colocar em 

prática o que aprenderam nas aulas e ampliar também seu repertório de conhecimento. 

 Neste espaço, junto dos demais, cada detalhe escolhido desde o nome para o núcleo 

até a sistematização das danças, criação de coreografias, demandas, solicitações, serão feitas 

pelos alunos integrantes. 

 

Escola Espírito Santense de Ensino Médio 

Projeto de Núcleo – Jovens na Dança Popular
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ILUSTRAÇÃO PILOTO 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Este núcleo pretende se constituir em um espaço formativo para a 

educação de jovens do Ensino Médio, para que possam participar de 

forma direta tanto na criação como no funcionamento do núcleo dentro 

da escola. Este espaço será para debates, pesquisa e estudo sobre 

determinadas danças presentes nas manifestações populares do Brasil a 

serem escolhidas pelos alunos, que então irão produzir coreografias e 

além de estudar os aspectos e características presentes nas 

manifestações, também irão dançar, fazendo a sistematização de todo o 

conteúdo presente no núcleo. A ideia é que os alunos se interessem de 

forma ativa em todo o processo, pensando desde a escolha das músicas, 
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 Quadro referente à ilustração piloto para proposta de núcleo de dança 



 

 

 

 

 

composição de figurino e possíveis locais que poderão se apresentar. A 

partir da iniciativa deste núcleo, surge a perspectiva e expectativa de se 

criar momentos de integração cultural que envolva toda a comunidade 

escolar, como por exemplo, a “Mostra Cultural”, “Dia da Arte e 

Educação Física” e “Feira de Núcleos”, esses eventos serão organizados 

pelos alunos participantes do núcleo e pela equipe pedagógica da escola. 

PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Médio  

QUANDO: Uma vez/semana 

ONDE: Sala de dança, quadra, sala de aula, pátio.  

 

IDEIAS 

PERIFERICAS 

Propor a formação de grupos de práticas corporais tendo o protagonismo 

juvenil como princípio; Favorecer espaços característicos para interação 

entre os alunos. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

 

Trabalhar a cultura popular brasileira com os alunos do Ensino Médio; 

Utilizar a dança como cultura corporal de movimento, enquanto 

conteúdo da Educação Física; despertar nos alunos capacidades como: 

criar, experimentar, executar, administrar, dirigir, decidir. 

ESTRUTURA 

Núcleos Dia/horário Objetivo Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

DANÇA 

 

 

 

 

 

 

Quarta-feira 

13h às 15h 

Trabalhar as danças presentes 

na cultura brasileira; A dança 

como expressão e 

manifestação cultural; As 

manifestações rítmicas ligadas 

à cultura jovem (A dança e o 

jovem ao longo da história 

brasileira); Danças folclóricas 

/regionais do Espírito Santo. 

De acordo com as demandas 

do núcleo, dividir as funções e 

organizá-lo em comissões 

responsáveis por determinadas 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra Cultural, Dia 

da Arte e Educação 

Física, Feira de 

Núcleos. 



 

 

 

 

 

tarefas. 

 

 

 

7.2 Avaliação 

 

Para essa proposta, o processo de avaliação partirá da perspectiva de que todo o 

processo de ensino-aprendizagem será construído de forma coletiva, desse modo, essa etapa 

será realizada em grupo, no qual todos os envolvidos (professores e alunos) participarão 

ativamente. Os sujeitos traçarão previamente dentro de seus respectivos Núcleos de práticas 

corporais suas metas e objetivos, pensando também na ideia de que cada Núcleo possuirá uma 

organização que distribuirá funções para cada sujeito, esses indivíduos poderão avaliar o que 

foi ou não alcançado levando em consideração o papel que lhe foi atribuído e aos demais 

colegas. A etapa de avaliação atribuindo valor tanto o educador e quanto ao educando faz com 

que os dois assumam a importância desse momento.  

O aluno então assumirá o processo avaliativo como um elemento de aprendizagem, pois 

compreenderá que através dele se dará o desenvolvimento de seus conhecimentos, tornando-

se capazes de reconhecer seus limites e possibilidades. Já o professor fará uma avaliação 

processual na intenção de analisar o desenvolvimento dos estudantes e assim se propor a 

auxiliar no aprendizado. 

Os instrumentos para executar a avaliação fugirão dos métodos convencionais como 

provas ou testes, pelo fato de que a proposta se preocupa com todo o processo e não somente 

com o conjunto notas. Para isso poderá ser utilizada a observação, reuniões, auto avaliação e 

registros (fotos, vídeos, escrita, entre outros). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Partindo da característica em que se encontra moldado o atual ensino médio, é notório 

que sua organização se assemelha aos demais níveis de ensino básico, no entanto é preciso 

compreender que se trata de públicos diferentes. Este trabalho, então, buscou inicialmente 

apresentar os sujeitos centrais do ensino médio, os jovens, que possuem necessidades e 

expectativas específicas.  Destacamos, portanto ao longo dessa proposta que os jovens têm um 

desejo de protagonizar, isto é, de ter espaço para se colocarem ativos.  

Compreendeu-se com esse estudo que os jovens já carregam consigo um grau de 

maturação que se difere das crianças do ensino infantil ou fundamental. Os sujeitos dos níveis 

básicos iniciais, por exemplo, ainda dependem na maioria das vezes do auxílio de outro 

indivíduo para necessidades básicas, como se alimentar ou higienizar-se. Em contrapartida, os 

estudantes do ensino médio já conseguem atender a essas demandas de cunho pessoal sem 

precisar de ajuda.  

Dessa forma, a proposta surgiu baseada na estruturação do Grupo Andora, que foi uma 

experiência de núcleo que deu certo, e que também iniciou da necessidade de jovens que 

queriam ser protagonistas de sua formação. Sugerimos nesse trabalho, portanto, que essa 

experimentação seja feita no ensino médio com objetivo de proporcionar aos sujeitos o 

desenvolvimento de sua autônima e pensamento crítico durante as práticas corporais nos 

Núcleos. 

 O interesse final desse trabalho é de que essa proposta se efetue de fato, então, na 

condição de alunas com matrículas especiais na pós-graduação
5
, às autoras têm como 

finalidade fazer a aplicação dessa sugestão pedagógica em uma escola de horário integral no 

Estado do Espírito Santo. Considera-se assim que esse estudo encontra-se em andamento, 

podendo ser apresentados seus resultados em momentos futuros. 
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 Pós Graduação em Especialização no Ensino da Dança, ofertada no Cntro de Educação Física e Desportos, da 

Universidade Federal do Espírito Santo.  
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