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RESUMO 

O componente curricular da educação física está consolidado no sistema escolar brasileiro 

(BRASIL, 1996), e de acordo com os parâmetros curriculares nacionais (PCNs) a dança é um 

dos conteúdos a serem lecionados pelos professores de educação física no cotidiano escolar. 

Trata-se de um estudo de caso que busca investigar e analisar as experiências sociocorporais 

de ensino-aprendizagem, realizadas na formação inicial que podem ser utilizadas para 

despertar no aluno o interesse em trabalhar com a dança na escola. Afinal, a formação pode 

ajudar o licenciando provocando-o para poder dar aulas com o conteúdo dança na escola? 

Necessita de ter experiências para dar aulas, que experiências são essas? Para a sustentação 

teórica, busco Figueiredo (2004a, 2004b, 2008, 2010) as explicações para as experiências, 

Kleinubing e Saraiva (2009) e Pacheco (1999) vão trazer contribuições sobre a dança e/no 

contexto escolar. Percebemos que a disciplina é um importante meio para despertar no aluno o 

interesse de trabalhar com o conteúdo dança nas aulas de educação física escolar.  

Palavras chaves: Formação inicial. Dança. Experiências sociocorporais.  
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo trata-se de dois temas relevantes para a educação física: a formação inicial e a dança. 

Em meios a estudos e aproximações com esses temas durante minha graduação, surgiu à 

vontade de pesquisar algum modo de auxiliar o aluno em formação a ser um professor de 

educação física que saiba trabalhar o conteúdo dança na escola, entendendo ser fundamental 

provocar no aluno o interesse de dar aulas de dança.  

Este trabalho é fruto das inquietações vividas em nosso contexto de formação acadêmica. No 

texto de Kleinubing e Saraiva (2009), Educação Física Escolar e Dança: percepções de 

professores no ensino fundamental, as autoras nos mostram depoimentos e relatos de 

professores de educação física e a relação do conteúdo dança em suas aulas. Partindo de 

questões concernentes, trago em destaque para reflexão a relação desses professores com a 

disciplina dança no período da formação inicial, visando às realidades do conteúdo dança na 

escola. Foram apresentadas provocações nas discussões sobre gênero, não sendo o objetivo 

inicial do trabalho, mas que em parte foi contemplado pela análise dos dados, visto que os 

textos de Kleinubing e Saraiva (2009) e Pacheco (1999) discutiam sobre o mesmo.  

Para que possamos contextualizá-la a discussão teórica com a disciplina obrigatória 

Conhecimento e Metodologia do Ensino da Dança do currículo do curso de Licenciatura em 

Educação Física da UFES, realizamos a seguinte indagação: como as experiências 

sociocorporais podem provocar no aluno, como futuro professor de Educação Física 

Escolar, as ampliações de suas escolhas, relações e valorizações do conteúdo dança? 

Para ampliar as discussões relativas ao ensino-aprendizagem da dança no campo da Educação 

Física, há necessidade de reflexões mais específicas sobre a formação inicial de professores 

de educação física. Tomando como base a minha experiência acadêmica durante a graduação, 

a qual teve aproximação com as discussões do currículo, percebi esta lacuna.  

O desejo de desenvolver esse trabalho surgiu da necessidade de refletir sobre o professor de 

educação física durante sua formação inicial e sua atuação profissional escolar, por este 

motivo, na pesquisa de campo procurei compreender e analisar como as experiências 

sociocorporais dos licenciandos, matriculados na disciplina de Conhecimento e Metodologia 

do Ensino da Dança realizada no CEFD/UFES no período 2014/2, influenciam na opção de 

trabalhar a dança como conteúdo escolar.  
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Este estudo tem por objetivo investigar e analisar as experiências sociocorporais de ensino-

aprendizagem, realizadas na formação inicial que podem ser utilizadas para despertar no 

aluno o interesse em trabalhar com a dança na escola.  Para a pesquisa tomaremos como ponto 

de partida o instrumento metodológico (questionário) utilizado na disciplina Conhecimento e 

Metodologia do Ensino da Dança ministrada no semestre 2014/2. 

Os caminhos para que alcancemos os objetivos propostos foi construído por contribuições de 

Figueiredo (2004a, 2004b, 2008, 2010), que traz as experiências sociocorporais para a 

formação inicial, compreendemos como essas experiências funcionam como filtro, 

influenciando diretamente nas suas escolhas durante o curso de formação inicial e 

posteriormente, no exercício do magistério com relação ao conteúdo dança; Kleinubing, 

Saraiva (2009) e Pacheco (1999) mostrando sobre a dança na formação inicial e no contexto 

escolar. Levantar a problemática do preconceito da dança para professores de educação física 

do sexo masculino e, por conseguinte, colaborar com outras pesquisas sobre essa temática. 

Por este motivo, além do filtro pelas experiências que o aluno já traz para a universidade, que 

ocorre naturalmente, diminuirá ainda mais o leque de possibilidades de ensino-aprendizagem 

e vivência dele se a formação não proporcionar, minimamente, a vivência dos diversos 

conteúdos da Educação Física, e, consequentemente, irá refletir na sua atuação como 

professor dentro da instituição escolar. 

 

2 METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa escolhida para a realização deste trabalho se trata de um estudo de caso. 

De acordo com Gil (2007), este tipo de pesquisa não busca intervir no ambiente observado, 

mas sim conhecê-lo de modo apropriado para realizar apontamentos ou considerações sobre 

os fatos observados no cotidiano de alguma instituição. Tachizawa (2001) acrescenta que este 

tipo de estudo retrata a situação encontrada e indica mudanças e soluções no contexto 

analisado.  

Sendo assim com este modelo de pesquisa tive ferramentas necessárias para compreender um 

pouco mais sobre a dança no processo da formação inicial dos professores de educação física, 

pensando nesses alunos ao se tornarem professor de educação física, na perspectiva que 

trabalhem com o conteúdo dança na escola.  
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Foram necessárias algumas etapas para a elaboração deste estudo. Inicialmente em conversa 

com minha orientadora, pensamos juntas, o que poderíamos pesquisar em relação à formação 

inicial de professores e a dança. Como ponto de partida, eu e minha orientadora aproveitamos 

o questionário
1
 simples, com perguntas relativas à dança, aos alunos no início da disciplina 

Conhecimento e Metodologia do Ensino da Dança 
2
 do CEFD/UFES do período 2014/2, 

mapeando e conhecendo, de forma breve, os alunos e a sua relação com o conteúdo dança. No 

campo pude observar inloco, as aulas durante a disciplina no semestre 2014/2, onde também 

utilizei os instrumentos: diário de campo, fotografias e filmagens.  

As observações foram igualmente significativas para a construção da minha pesquisa. Como 

terceiro momento utilizei uma revisão bibliográfica dos autores: Figueiredo, Pacheco e 

Saraiva, Kleinubing que foram importantes autores que contribuíram para a formação deste 

arcabouço teórico.  

Os sujeitos de pesquisa foram licenciandos de EF que realizaram a disciplina conhecimento e 

metodologia da dança; que não tenham tido experiência anterior com a dança; e que tenham 

sido provocados para realizarem trabalhos com dança na escola.  

 

3 FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Para entender a relação do professor de Educação Física com o conteúdo dança, interessa 

saber se as experiências sociocorporais deste, enquanto aluno, influenciam de alguma forma 

suas escolhas durante o curso de formação inicial e partindo disso, como o professor vai se 

portar quando estiver frente à escola. Para introduzir essa discussão consideramos importante 

dialogar com a literatura relativa aos campos de formação do professor de Educação Física, e, 

sobretudo, a formação em Dança. Para tal, utilizaremos as discussões de Figueiredo sobre 

formação docente em educação física e experiências sociocorporais.  

                                                 

1 O questionário foi aplicado pela professora da disciplina como diagnóstico inicial de suas aulas e para 

pesquisa eu recuperei esse arquivo e utilizei os dados contidos nele. 

2 A escolha pela disciplina Conhecimento e Metodologia da Dança para realização da pesquisa foi por se tratar 

de uma disciplina obrigatória do currículo do curso de licenciatura em Educação Física da UFES, ministrada pela 

minha orientadora, no total de 60 horas.  
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Tomo como base os estudos realizados no CEFD/UFES por Figueiredo (2004a), onde ela 

diagnosticou que os alunos a partir de suas experiências sociocorporais, quando entram na 

formação inicial, eles a utilizam como um filtro para realizar suas escolhas. A autora foi 

escolhida para dar suporte ao meu trabalho por ela apresentar o conceito de experiências 

sociocorporais, utilizando Dubet (1994), e correlacionando com Tardif (2000) em sua 

expressão – filtro.  

O conceito experiência sociocorporal foi denominado por Figueiredo (2004a) e remete às 

experiências corporais dos alunos em formação que também são experiências sociais, criando 

para isso essa expressão onde passa a ser utilizada em seus diversos estudos. Diante de um 

contexto semelhante, percebo que essa expressão se adequa ao este estudo no que me refiro às 

experiências que os alunos trazem quando ingressão no curso de formação inicial, mostrando 

quais implicações isso tem quando eles se tornam professores e vão atuar na escola 

trabalhando com o conteúdo dança em suas aulas. 

Figueiredo (2010) mostra que as experiências vêm, cada vez mais, tomando lugar de destaque 

quando o assunto é a formação de professores. Essas experiências se tornam importantes na 

construção de identidades
3
 no processo de formação, também relacionadas com que os alunos 

trazem antes da formação inicial, qualquer contato com algum conteúdo que tiveram no 

decorrer da vida. Algumas experiências transformam-se em estratégias tanto para 

hierarquizar/valorizar unidades curriculares no interior do curso, quanto para escolher e se 

relacionar com os saberes dessas unidades (FIGUEIREDO, 2010, p. 157).  

Sabendo então da relevância que o termo experiência tem, Figueiredo (2004) aloca em seu 

texto uma ocorrência importante que se insere no contexto desse trabalho, baseando-se no 

texto de Maurice Tardif
4
, onde ele argumenta que, “as experiências sociais/culturais do aluno 

agem/funcionam como um filtro através do qual ele seleciona/aceita/adere/rejeita os 

conhecimentos dos cursos de formação” (FIGUEIREDO, 2004a, p. 91).  

                                                 

3 Com base em Dubar (1995, p. 25), construção de identidade corresponde ao processo de comunicação e de 

socialização que a produz. 

4 Saberes Profissionais dos Professores e Conhecimentos Universitários: elementos para uma epistemologia da 

prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o magistério 
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Tomando como base esse trecho, a autora afirma que as experiências sociocorporais dos 

alunos do curso de formação inicial em EF, atuam como filtro dentro desse curso, isso quer 

dizer que de algum modo essas experiências auxiliam suas escolhas. As experiências 

sociocorporais que refiro são quaisquer vivencias que os alunos tiveram na vida antes da 

iniciação ao curso de EF e também ocorridas durante o mesmo. Estes podem ser jogos, 

brincadeiras, danças, entre outros. Por conseguinte, concordo com Figueiredo (2004a, p. 92) 

“ao dizer que, muitos alunos passam pelo curso de Educação Física sem mudar suas 

concepções anteriores ao ingresso no curso”. 

Sobre experiência, podemos entender o sentido de esta, como coloca a autora, 

O sentido polissêmico de experiência, podendo ser compreendida como uma 

maneira de sentir, individual, representada pelo "vivido" ou como atividade 

cognitiva, maneira de construir o real, de verificar, de experimentar, enfim, para o 

sociólogo, remete à experiência para o social, como uma forma de construção da 

realidade (FIGUEIREDO, 2004a, p. 94).  

 

A autora utiliza Dubet (1994, p. 95) ao afirma que, deste ponto de vista, a experiência social 

não é uma 'esponja', uma maneira de incorporar o mundo por meio das emoções e das 

sensações, mas uma maneira de construir o mundo.  

Com base nos relatos presentes no texto de Figueiredo (2004a, 2004b, 2008, 2010) e em suas 

discussões, vimos que as experiências e/ou afinidade e gosto anteriores ao curso de formação 

inicial dos alunos ainda são relevantes nas escolhas de disciplinas optativas. Mas também 

existem alunos que optam pelo contrário, justamente por não ter tido contato algum com 

determinado conteúdo; ele vai optar por outro conteúdo a qual não teve experiência para 

possuir uma ampla formação. Em ambos os casos a experiência sociocorporal foi referência 

de algum modo para que o aluno escolhesse determinado conteúdo, o que já teve experiência 

o próprio nome já diz, realizando assim um prolongamento, e os alunos que não tiveram 

nenhum tipo de afinidade anteriormente ao seu curso de formação vão possibilitar a ele novos 

conhecimentos adquiridos de novas práticas. E acrescenta colocando que, 

De certo modo, alguns desses alunos parecem buscar a reprodução das experiências 

sociocorporais anteriores, chegando ao final do curso sem mudar suas concepções 

sobre a Educação Física. Desta forma, parece que irão sobrepor, na prática 

profissional, os saberes da experiência aos saberes da formação. Sobretudo, porque a 

grande referência e filtro na formação inicial foi sua própria experiência. 

Muitos chegam ao final do curso, sem perceber que mais importante que saber fazer 
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é aprender a ensinar os conteúdos da disciplina Educação Física mobilizados na 

formação profissional. (FIGUEIREDO, 2004a, p. 106, grifo meu).  

 

Entendendo que as experiências dos alunos são conduzidas para dentro do curso superior 

funcionando como filtro durante todo o percurso. De acordo com os relatos desse texto, de 

algum modo, as experiências construídas dentro e fora das aulas de educação física foram 

referências para a entrada dos alunos no curso superior de educação física.  

Identifiquei experiências múltiplas construídas pelos alunos participantes da 

pesquisa durante suas trajetórias e que influenciaram e/ou determinaram as 

respectivas escolhas. Pude perceber que a Educação Física favorece a construção de 

experiências negativas de exclusão e auto-exclusão, caso a (o) aluna (o) não se 

adeqüe à reprodução do sistema esportivo, principalmente, em termos de valores 

culturais intrínsecos ao esporte, mas também promove a construção de experiências 

positivas, no caso dos alunos que se integram ao sistema esportivo, por mostrarem 

aptidão e interesse por determinadas práticas. (FIGUEIREDO, 2008, p.106). 

 

Figueiredo (2008) mostra relatos de alunos, apontando como a exclusão ocorre nas aulas de 

educação física pela forma que o esporte como conteúdo é tratado pelos professores em suas 

aulas, estando claramente ligada a questão de gênero, pois foram alunos do sexo Feminino 

que apresentaram evidências de exclusão. Diante disso pude ver que essas ações influenciam 

os caminhos alternativos dos alunos para práticas corporais ainda tidas como “mais 

adequadas” como é o caso das meninas, como dança e/ou ginástica. Nesse trecho da pesquisa, 

já podemos perceber questões relativas ao gênero presente no ensino-aprendizagem da dança.  

Avançando um pouco mais na discussão, agora considerando as experiências sociocorporais 

dos alunos após a conclusão do curso de formação inicial, vamos para a prática do ser 

professor de educação física no cotidiano escolar. Conforme relata Figueiredo (2010) as 

experiências sociocorporais dos alunos ainda continuam em evidência quando falamos de 

prática pedagógica. Isso ocorre em consequência das experiências já que são um fator 

relevante na escolha de determinadas práticas corporais, por parte dos professores, para serem 

trabalhadas com os alunos nas aulas de educação física. Diante disso, ocorre em alguns casos, 

o aluno ficar limitado no campo da aprendizagem nas aulas de educação física pelo fato do 

professor escolher práticas por ele já vivenciada, por vezes, por ter maior domínio e segurança 

do conteúdo. 
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Estudar esse texto foi fundamental para a nossa segunda parte do trabalho, porque estamos 

trabalhando com as experiências sociais que Figueiredo construiu e denominou de 

“experiências sociocorporais” que nos ajuda a entender a nossa discussão abaixo sobre a 

formação do professor com o conteúdo dança. Até o momento a autora discutiu a importância 

das experiências anteriores à formação inicial, agora nos interessa também pensar a formação 

dentro da Universidade para poder provocar o aluno que não teve experiências sociocorporais 

com a dança e por isso não vai filtrar o que está ligado à dança.  

 

4 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A DANÇA 

Para abarcar questões relativas à dança, usaremos também as contribuições de Ana Júlia 

Pacheco (1999) que destaca a dança formação do/a professor/a de EF e sobre sexismo na 

dança; e Neusa Dendena Kleinubing, Maria do Carmo Saraiva (2009) discorrerem acerca da 

percepção dos professores de ensino fundamental em relação ao conteúdo dança em suas 

aulas, discutindo sobre a formação inicial e esse conteúdo na escola.  

Kleinubing e Saraiva (2009) fizeram uma pesquisa, trazendo apontamentos sobre a formação 

inicial de professores, para identificar a percepção dos professores de educação física no 

ensino fundamental no trato com o conteúdo dança em suas aulas. Mediante a isso, as autoras 

fizeram pesquisas com os próprios professores de educação física que estão atuando dentro da 

escola. Assim como descreve, sua pesquisa configura-se  

“[...] a partir do entendimento de que a dança – como elemento da cultura de 

movimento, fenômeno que em sua gênese apresenta uma riqueza de possibilidades 

em vivências corporais, sociais e afetivas – tem papel especial na formação humana. 

Ela possibilita diferentes experiências estéticas que promovem “a ampliação da 

sensibilidade – como a capacidade de percepção do mundo, tornando capaz de 

vivenciá-lo, refleti-lo e recriá-lo” (SARAIVA, 2005, apud KLEINUBING; 

SARAIVA, 2009 p. 194). 

 

Algumas respostas dadas à pesquisa apresentam que os conteúdos não foram muitos 

significativos porque o contato com a disciplina de dança foi de forma rápida, inclusive 

quando se tratava em apenas um período da graduação, e também pelo fato desses professores 

não terem ampliado o conteúdo dança. (KLEINUBING; SARAIVA, 2009 p.197). Em outra 

pesquisa a autora também encontra resultados que se aproximam, como relata: 
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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. (KLEINUBING; SARAIVA, 2009 

p.197). 

Nesse sentido, a autora nós remete para uma discussão pertinente no campo do ensino da 

dança que é a experiência como forma de vivência, experimentação. Ela defende essa 

experiência como sendo relevante no sentido do conhecer, sem necessariamente ter o domínio 

da técnica específica de alguma dança. E nessa perspectiva ela traz a dança como uma forma 

de educação onde o sujeito possa expressar seus pontos de vista a partir de suas próprias 

experiências, cada um assimilando o seu jeito. (KLEINUBING; SARAIVA, 2009, p. 198). 

A dança nesse aspecto poderia amenizar o problema de inaptidão dos professores de educação 

física ao trabalhar este conteúdo em suas aulas. No aspecto em que apresento no texto, essa 

experiência não é somente durante os cursos de formação inicial, durante as aulas das 

disciplinas obrigatórias, mas principalmente como uma experiência socialmente construída. 

Ainda nesse eixo, a autora nos revela uma informação importante sobre sua pesquisa 

principalmente porque é a discussão que desejo alcançar. “É importante ressaltar que as 

afirmações sobre não ensinar a dança por “falta de afinidade”, ou seja, não gostar, ou por “não 

ter jeito” foram apresentadas por professores do sexo masculino.” (KLEINUBING; 

SARAIVA, 2009, p. 200). 

Nesse presente estudo pretendo levantar essa discussão que relaciona dança, o homem, e a 

experiência corporal. A dança ainda sofre preconceito em termos de gênero, entretanto alguns 

professores (do sexo masculino) sentem a necessidade de um aprofundamento dos 

conhecimentos referentes à dança, isso ajudaria em termos de crescimento educacional, mas 

não só restrito a esse. (KLEINUBING; SARAIVA, 2009 p. 202). 

Há também relatos presentes no texto de Saraiva (2009) onde os professores falam que há 

resistência principalmente pelos meninos quando o conteúdo é dança. Para se conseguir uma 

aproximação dos meninos com a dança, em um primeiro contato com ela, a autora revela três 

aspectos; que o interessante é começar desde cedo, com as crianças nas primeiras fases 

iniciais, utilizar movimentos corporais do esporte para utilizar na dança, como também 

ensinar de forma agradável, proporcionando aulas prazerosas. Trabalhar com danças de estilos 

diferentes, que atraem os meninos, como é o caso da dança de rua e do street dance, por 

exemplo, não reforçando o estereótipo masculino.  
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Tudo apontado ulteriormente engloba o sentido da dança na educação física escolar, que 

precisa ser vista como uma configuração diferenciada, aberta a novas possibilidades e 

criações. Porém, é mostrado durante o texto de Saraiva (2009) e também nos relatos dos 

professores, que a dança, enquanto conteúdo, ainda está tendo um baixo aproveitamento nas 

aulas de educação física. Entretanto sabemos que a dança atualmente é considerada adequada 

para ser uma prática libertadora de preconceitos e amarras, pela sua grande capacidade de 

expressão. É necessário que ela seja trabalhada com essa nova perspectiva: criadora.  

No entanto, a autora revela que alguns professores, mesmo sabendo da importância da dança 

para os alunos, ainda se dizem não estar interessados em aprofundar seus conhecimentos a 

cerca desse conteúdo. Essa pesquisa levantada por Saraiva mostra uma questão muito séria e 

que não pode ser ignorada, deve ser pensada de forma problematizada enfrentando esses 

questionamentos. 

Há apontamentos nos texto de Saraiva (2009) que retratam a percepção dos professores de 

educação física com o trato do conteúdo dança, onde mostrou em paralelo, dados pertinentes a 

minha pesquisa, principalmente a questão da formação dos professores correlacionando com o 

conteúdo dança. Outra colaboradora é Ana Júlia Pinto Pacheco (1999) com seu texto 

“Educação Física e Dança: Uma análise bibliográfica”.  

Pacheco (1999) aborda em seu texto a dança na formação do/a professor/a de educação física 

e o sexismo na dança. Esta pesquisa indica que outros autores tratam temas relacionados à 

dança, como é o caso da pesquisa feita por Miranda (1994), que se trata de um estudo que 

investiga “problemas” do conteúdo dança nos cursos superiores (Educação Física e Dança).  

No entanto, Pacheco (1999) nos mostra algumas reflexões sobre o estudo de Miranda (1994), 

onde afirma que o curso de educação física é inapropriado para a formação específica em 

dança, porém o centro da discussão deveria ser para verificar se o ensino da dança está 

apropriado dentro dos parâmetros dos cursos de educação física.  Miranda faz uma crítica à 

dança nos cursos de educação física por dizer que não dá conta de sua especificidade. Pacheco 

ressalta que a dança não precisa ser exclusiva no campo de conhecimento, ela pode estar 

presente também em outros cursos, como é o caso da educação física, artes, etc. Logo, 

concordo com Pacheco quando afirma que “A adequação às necessidades e à especificidade 

de cada curso não descaracteriza a dança, mas amplia as suas possibilidades de interação e 

atuação”.  (PACHECO, 1999, p. 6)  
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Pacheco, em continuação à sua busca referencial, encontra autores que tratam o sexismo na 

dança. Duarte (1995) trata da questão do sexismo apontando o comportamento masculino, 

entretanto Pacheco discorda de alguns pensamentos dessa autora. Segundo Pacheco, a grande 

questão não são os homens dançarem certos tipos de dança que reforcem sua masculinidade, 

ela não concorda com esse pensamento da autora, mas ressalta que devemos descontruir isso 

gradativamente, sem generalizar a dança.    

A discussão relevante do trabalho de Pacheco, trazendo contribuições de outros autores 

mencionados e respectivamente seus pensamentos a respeito da dança, se adequa a esse 

estudo no sentido do trato da dança na escola, a formação inadequada do professor e o 

sexismo na dança. Suas apreciações foram importantes para se compreender um pouco mais 

sobre essa temática, voltando o olhar para possíveis soluções e para que mudanças de fato 

aconteçam. Há de se ultrapassar fronteiras,  

[...] entender o compromisso da dança na escola com uma comunicação 

significativa, que vai além da expressão da natureza ou dos sentimentos humanos. 

Uma comunicação que pretenda ‘liberdade’ de expressão corporal, um movimento 

emancipatório, uma comunicação que se efetive no conhecimento do indivíduo 

como sujeito no processo de construção e transformação da realidade e que, 

sobretudo, negue a exploração do homem/mulher pelo(a) homem/mulher 

(PACHECO, 1999, p.13). 

 

Devemos explorar mais o que a dança pode nos proporcionar, principalmente por sermos os 

disseminadores deste movimento na escola na figura do professor de educação física. Vimos 

aqui que em muitos aspectos devemos nos atentar para o desenvolvimento com conteúdo 

dança na escola. A [...] escola pode tornar-se um espaço de resistência, de transformação e de 

superação de manifestações discriminatórias. (PACHECO, 1999, p.12).  

 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados a serem analisados foram coletados por mim na disciplina CMED, que tem como 

ementa, “Introdução ao estudo da Dança e suas relações com a Educação Física. 

Historicização da construção dos sentidos atribuídos a essa prática corporal. Estudo dos 

processos de ensino-aprendizagem da dança na área escolar. Estudo, vivência e análise dos 

movimentos corporais da dança e de seus estilos básicos. Relação entre a pesquisa, o trabalho 
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de campo e extensão, enfatizando a Dança como meio educativo no processo educacional dos 

indivíduos”
5
. 

Analisando o questionário foi possível observar que: 14 eram mulheres, representando 

aproximadamente 44% e 18 alunos homens representando 56%. Primeiramente foi 

perguntado se tiveram experiência com a dança, e menos de 7% das mulheres respondeu que 

não tiveram (93% tiveram) e 39% dos homens responderam que não tiveram nenhum tipo de 

experiência
6
 com a dança antes da disciplina (61% tiveram). Pode-se ver a falta de 

experiência com dança em maior número relatada pelos homens do que pelas mulheres, 

igualmente como mostrado no estudo de Kleinubing e Saraiva (2009), porém, analisando 

quantitativamente, observamos que em relação a pesquisa de Saraiva a minha pesquisa 

apresenta um dado importantíssimo, pois 61% do homens tiveram algum tipo de experiência 

com a dança. Seria importante analisar em uma pesquisa posterior se essa experiência foi 

produzida durante os períodos iniciais do curso de Educação Física da UFES. 

Essa discussão sobre experiências com a dança nos remete a questões trazidas por Kleinubing 

e Saraiva (2009) e Figueiredo (2004a; 2004b). Saraiva aponta em sua pesquisa que para 

alguns alunos, ainda falta experiência e vivência com a dança; é importante ressaltar que ao se 

trabalhar com o conteúdo dança, a experiência pessoal, para além da profissional funciona 

como elemento facilitador. Principalmente para os homens que dizem não ter afinidade com a 

dança, por vários motivos explicitados no decorrer do texto. Mas além dessa experiência 

apontada por Kleinubing e Saraiva (2009). Figueiredo (2004a; 2004b) ressalta que as 

experiências sociocorporais construídas agem como filtro, quando o aluno seleciona, aceita 

e/ou rejeita os conhecimentos. Neste caso, os alunos do sexo masculino não realizam o filtro 

porque não tiveram experiência.  

E o restante dos alunos (tanto do sexo masculino, quando do sexo feminino) que responderam 

que tiveram experiência, perguntado como foi essa experiência, 28% não respondeu a 

questão, 44% respondeu que a experiência foi ótima/boa, 21% respondeu outros, e apenas 7% 

                                                 
5
 Essa ementa foi retirada do cronograma da disciplina CMED.  

6
 O termo experiência utilizado no questionário, foi de livre entendimento dos alunos.  
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respondeu que a experiência com a dança aconteceu por meio da formação inicial, em outros 

espaços, não sendo nas aulas de danças.  

Diante dos dados apresentados acima, podemos ver que no que se refere à formação inicial, 

Figueiredo (2004a, 2004b) nos apresentou que as experiências sociocorporais agem no 

processo de formação orientando escolhas, relações e valorizações dos alunos, de forma 

positiva ou negativamente. Funcionando como filtro, antes do ingresso ao curso e durante sua 

formação, acontece de forma naturalmente para quem obteve alguma experiência.  

A autora buscou na sociologia uma explicação para o termo experiência. O que ela chama de 

experiências sociocorporais, também apropriadas ao meu estudo, são as experiências 

sociocorporais escolares, extraescolares e sociais.  

Outra questão presente no questionário foi se gostariam de ensinar dança na escola, 88% entre 

homens e mulheres responderam que sim, 6% (entre homens e mulheres) responderam talvez 

e 6% dos homens responderam que não gostariam de trabalhar com o conteúdo dança na 

escola. Contudo, relataram que teriam dificuldades para se trabalhar com o conteúdo dança na 

escola, destes, 69% eram mulheres (31% não encontraria dificuldade) e 86% eram homens, 

(14% não encontrariam dificuldades). Como apresentado na pesquisa de Kleinubing e Saraiva 

(2009), a dificuldade enfrentada pelos homens com o conteúdo dança, pode se tornar um 

impeditivo. 

A dificuldade que 3% dos alunos do sexo masculino mencionaram que encontrariam quando 

dessem aula de dança na escola, foi “pelo fato de ser uma disciplina pouco trabalhada e 

cercada de preconceitos” Aluno 1.   

Apesar da pequena parcela que se manifestou sobre esse assunto, não podemos ignorar essa 

lacuna pertinente que é a questão do sexismo na dança, que apesar de ter obtido uma melhora 

com o passar dos anos, ainda se encontra marcada no campo escolar e não só restrito a ele. 

Como apontado no trabalho de Pacheco (1999), na qual ressalta que devemos descontruir os 

estereótipos do homem que dança, ou seja não construir metodologias apenas que reforcem 

sua masculinidade, mas sim que problematizem a dança enquanto formação humana também. 

Essa questão surge igualmente na pesquisa de Kleinubing e Saraiva (2009), quando mostram 

que durante as entrevistas realizadas muitos professores do sexo masculino relataram ter 

“pouca afinidade” com o conteúdo dança, assim como necessitam adquirir mais 
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conhecimentos nessa temática. Kleinubing e Saraiva (2009) apontam três caminhos
7
 para uma 

aproximação dos meninos com o conteúdo dança, nas aulas de educação física escolar.  

Outra dificuldade apontada pelos alunos quando fossem dar aulas de dança na escola seria por 

20% não saberem dançar; vimos como uma dificuldade corporal com a dança. Uma aluna 

respondeu: “sou dura como uma porta” – Aluna 1. Outra aluna relatou: “sou travada” – Aluna 

2. O aluno 3 - “sou muito duro”. E o Aluno 4 descreveu: “dificuldade em ensinar, devido à 

falta de experiência na área”. Enquanto que 60% dos alunos alegaram também obstáculos em 

termos de conhecimento do conteúdo dança e metodologia e 20% responderam outros. 

Percebemos a ausência da experimentação/ vivência da dança para esses alunos, como um 

ponto de dificuldade quando fossem trabalhar o conteúdo dança na educação física escolar. 

Isso se confirma na pesquisa de Kleinubing e Saraiva (2009) quando coloca a importância da 

dança como forma de vivência, para conhecer um pouco mais a dança, como forma de 

educação.  

Foi perguntado também aos alunos o que a disciplina CMED contribuiria para a sua 

formação. 15% dos alunos respondeu que, no geral, a disciplina contribuiria para uma 

formação mais completa, 29% esperam que a disciplina ajude-os no que tange o ensino da 

dança pensando nas aulas educação física escolar. E outros 29% da turma consideram que 

serem auxiliados quanto à metodologia; aprendendo sobre o conteúdo; ampliando 

conhecimentos sobre a dança. E 6% almejam aprender dançar. Ou seja, eles esperam que a 

disciplina possa contribuir em vários fatores. Embora apenas 6% tenham respondido que 

almejam aprender a dança, relacionando a pergunta analisada a uma outra relativa a 

dificuldade em relação ao ensino da dança na escola, a maioria das respostas tinham como 

foco aprender dança, o que nos leva ao entendimento de que os alunos compreendem a 

necessidade do aprendizado instrumental da dança juntamente com a metodologia de ensino. 

Enquanto que 12% responderam outros e 9% não respondeu a questão. Através dos 

questionários, procurei conhecer um pouco mais sobre os alunos, facilitando o olhar das 

observações no decorrer da disciplina. Como manifestou Pacheco (1999), a dança tem o poder 

                                                 
7
 Os caminhos são: começar trabalhar o conteúdo dança desde cedo; com as crianças nas primeiras fases iniciais, 

utilizar movimentos corporais do esporte para utilizar na dança, como também ensinar de forma agradável, 

proporcionando aulas prazerosas.  
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de ampliar suas possibilidades de interação e atuação, ela tem essa capacidade, do mesmo 

modo que pode desenvolver a sensibilização do sujeito, explicitada pela pesquisa de Saraiva 

(apud KLEINUBING, 2005; 2009, p. 194).  

Observei no decorrer do semestre o comportamento dos alunos frente a aulas dadas, pois 

assistir algumas aulas como pesquisadora. De fato a turma é interessada, envolvida e 

participativa, o que contribui ainda mais para se realizar um excelente trabalho. Diante disso, 

o que eles gostariam de aprender na disciplina foi visto através do questionário, e 

possibilitado nas aulas como foi o caso do forró que se destacou como sendo a dança mais 

desejada entre a maioria. Levando em consideração minhas observações, a meu ver as aulas 

de algum modo foram significativas para esses alunos na sua formação. Alguns alunos em 

conversas informais durante as aulas, disseram que após participarem das aulas na disciplina, 

foram procurar outros espaços, outras experiências relacionadas à dança, foram as 

experiências sociocorporais (as experiências sociais que incluem as experiências corporais). 

Ou seja, esses alunos se sentiram provocados pela dança no momento da disciplina, foi 

provocado de forma positiva e prazerosa. 

O que almejo mostrar nesse estudo é que: para que o aluno, enquanto professor atuando na 

escola, trabalhe como o conteúdo dança em suas aulas, a formação inicial; a disciplina, 

Conhecimento e Metodologia do Ensino da Dança, precisa minimamente provocar nesse 

aluno experiências sociais para além dela. Ou seja, o aluno realiza o filtro a partir de 

experiências sociocorporais, mas na formação ele tem que sentir que é importante dar aulas de 

danças na escola também porque sua experiência sociocorporal durante a formação inicial foi 

significativa, foi prazerosa.  

6 CONSIDERAÇÕES  

Essa pesquisa surgiu através da minha aproximação com os dois temas abordados, a dança e a 

formação inicial. A partir disso busquei compreender como a formação inicial poderia ajudar 

o aluno a se tornar um professor que trabalhasse com o conteúdo dança em suas aulas. Da 

necessidade de conhecer tais elementos, busquei compreender sobre experiências 

sociocorporais e filtro na formação inicial trazidos por Figueiredo (2004a, 2004b, 2008, 2010) 

onde relacionei com a dança utilizando as contribuições de Kleinubing e Saraiva (2009) e 

Pacheco (1999).  
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Esse intercruzamento entre a dança e formação inicial, dialogando com as experiências 

sociocorporais, levou-me a considerar que a disciplina é um importante meio na formação 

para despertar no aluno o interesse de trabalhar com o conteúdo dança nas aulas de educação 

física escolar. Ou seja, provocar o aluno para que este busque “experiências múltiplas” que 

envolve as experiências sociocorporais, para além dos espaços da sala de aula. (Figueiredo 

2004b, p.131). 

Diante das minhas observações inloco durante as aulas na disciplina CMED do CEFD UFES, 

trago em destaque a importância da atuação do professor, no qual considero o principal 

incentivador desse movimento, com todo estímulo e dedicação de provocar no aluno reflexões 

sobre a dança também como meio socializador. Visualizei e também escutei relatos dos alunos 

pós-aula, de plena satisfação e alegria de poder ter desfrutado de determinadas aulas. Devo 

ressaltar que sem os alunos, sem a vontade e disponibilidade dos alunos nada disso seria 

possível, a turma sempre colaborou e participou ativamente das aulas.   

As intenções de Figueiredo (2004a, 2004b, 2008, 2010) orientam em grande medida o nosso 

propósito de compreender que a experiência sociocorporais é fundamental para o aluno, 

porque essa experiência provocam emoção e a sensibilidade do aluno, não abordado no texto 

de Kleinubing e Saraiva (2009). Essas experiências também são atravessadas por 

preconceitos, que nem sempre foram experiências positivas, sensações e emoções positivas; 

principalmente em relação aos homens, assim como nos mostrou Pacheco (1999). Sendo 

assim acredito que a experiência sociocorporal será mais significativa se vivenciada de forma 

positiva.  

Como a disciplina ainda está acontecendo, não realizamos a etapa seguinte dos questionários, 

onde seriam entregues para os alunos de modo a reafirmar o que foi observado. Como 

também para que eles respondam se de fato a disciplina possibilitou/ provocou experiências 

sociocorporais que vão auxiliar, futuramente na escola, o professor no trato com o conteúdo 

dança. 

Encaminho essas questões para estudos posteriores, visando estender o olhar da pesquisa para 

os professores, a fim de evidenciar que a experiência sociocorporal em relação a dança 

necessita ser uma emoção/ sensação positiva, de modo que o aluno possa ser provocado a 

ampliar suas escolhas na formação e trabalhar com o conteúdo dança de forma prazerosa, e 

não somente pelo fato de ser uma obrigatoriedade curricular do curso. Sendo assim o curso de 
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formação inicial seria o principal mediador para que ocorra uma relação ensino-aprendizagem 

positiva em relação ao conteúdo dança na educação física escolar.  
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