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Resumo: 

Pretende-se nesse artigo analisar as experiências e os desafios na trajetória 

docente durante a formação na Universidade Federal do Espírito Santo. A seguir a 

demarcação metodológica do estudo se configura como uma pesquisa de natureza 

narrativa autobiográfica, problematizadas as categorias de análise elaboradas a partir 

dos resultados obtidos da investigação em pauta. Serão analisados as experiências 

obtidas na dança como contribuição para formação docente, ressaltando também, as 

condições inovadoras que essas vivências proporcionaram para que, superando nossas 

inseguranças, experimentássemos uma aprendizagem significativa da dança na 

formação inicial em Educação Física, articulando-se no tripé da universidade, ensino , 

pesquisa e extensão.  

Palavras-chave: Formação Inicial, Educação Física, Projetos de Extensão e Dança. 

Abstract: 

 This article aims to analyze the experiences and challenges in the trajectory 

during the training at the Federal University of Espírito Santo. Following the 

methodological demarcation of the study is configured as a research of autobiographical 

narrative nature, problematized the categories of analysis elaborated from the results 

obtained from the research in question. We will analyze the experiences obtained in 

dance as a contribution to teacher training, also highlighting the innovative conditions 

that these experiences provided so that, overcoming our insecurities, we experienced a 
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significant learning of dance in the initial formation in Physical Education, articulating 

in the tripod of the university , teaching, research and extension. 

 

Keywords: Initial Formation, Physical Education, Extension and Dance Projects. 

 

1 Introdução 

 

Como futuros professores, entendemos que nossa profissão é educar, e para 

alcançarmos esse objetivo não existe uma fórmula, ou um curso em que entraremos e 

sairemos sabendo como enfrentar as problemáticas que atravessam o ensino-

aprendizagem na escola. Cada dia que passa o dar aula fica mais fica mais difícil, o 

professor deve inovar seu modo de intervir para a mudança do coletivo(transformação 

social). Formamo-nos no processo da nossa vida, num movimento para a progressão do 

ser individual, como pessoa e também no convívio com o outro. No decorrer do texto 

será falado sobre esse papel social que temos que cumprir, nossas alegrias e desafios 

como futuros professores. 

A formação não deve ser apenas inicial, mas continuada, para que seja estável e 

de qualidade, oferecendo condições aos professores de encarar os numerosos desafios 

que o contexto educativo nos revela cotidianamente dentro das escolas. 

“Lecionar não é tarefa fácil, requer muito conhecimento, habilidade e atitudes 

sendo que o professor precisa ter um bom relacionamento intrapessoal bem 

como interpessoal para lhe dar com os imprevistos da sala de aula. Muitos 

desses conteúdos irão aprimorar-se com a prática, outros já são inerentes ao 

próprio profissional, no entanto, o fato de se tratar de alunos, o ambiente de 

trabalho sempre será “uma caixinha de surpresa”.” (LIMA, NETO, 2015) 

Segundo os dados recentes do IBGE 2010 sobre a repetência e evasão escolar é 

de 10,3 % (Abandono total–Ensino Médio).  

 

PIMENTA diz:  

“Entendemos que uma identidade profissional se constrói a partir da 

significação social da profissão, da revisão constante dos significados sociais 

da profissão, da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas; práticas 

que resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades 

da realidade. Ainda, do confronto entre as teorias e as práticas, da análise 

sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas 
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teorias. Se constrói, também, pelo significado que cada professor, enquanto 

ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano, a partir de seus 

valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que 

tem em sua vida o ser professor. Assim como a partir de sua rede de relações 

com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros 

agrupamentos.”(PIMENTA,p.12, 2005). 

É possível verificar na época atual em que vivemos, bastantes professores 

pesquisadores explorando a dança no contexto escolar no local da Educação Física, com 

contribuições desse conhecimento sobre o corpo, como uma experiência tão 

harmoniosa, para levar para dentro de suas aulas.  

Compreender a dança pelo viés da estética é criar possibilidades dentro da escola, para 

que o professor possa estimular em seus alunos uma capacidade de expressar-se, criar 

compartilhar seus aprendizados, vivências e anseios. 

Nessa perspectiva, Saraiva coloca que: 

“[...] a experiência na e da dança deve ser compreendida como possibilidade 

de representação das experiências vividas: um processo relacional do corpo 

em movimento que constituindo o fenômeno da dança, deve ser 

perspectivado como um modo diferente, ou seja, como outra forma de 

vivenciar e se apresentar no mundo. Esse pensamento traz a ideia de que ao 

experienciar a dança somos capazes de expressar, de modos singulares, o 

entendimento que temos do mundo que nos cerca, bem como somos capazes 

de expressar nos as emoções e sentimentos sem, necessariamente, 

dominarmos uma técnica específica de dança”. (P.197, 2009) 

Falar sobre aquilo que nos ensina, nos toca e transforma é muito prazeroso ao 

mesmo tempo que é necessário. A dança é essa que nos permite nos mover 

criativamente, exteriorizar emoções e encontrar novos caminhos para questões da vida, 

de maneira leve e eficaz.  É uma comunicação que desde os primórdios da existência 

humana vai além das diferenças entre religião, política, raça, idade e classe social, e que 

nasce da união da música ao gesto, da emoção ao movimento. 

“Existem indícios de que o homem dança desde os tempos mais 

remotos. Todos os povos, em todas as épocas e lugares dançaram. 

Dançaram para expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar 

deuses, mostrar força ou arrependimento, rezar, conquistar, distrair, 

brincar ou dançar apenas pelo simples fato de dançar, enfim, viver!”.  

(TAVARES, 2005, P.93). 
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No decorrer do tempo a dança foi ganhando cada vez mais espaço na área 

educacional, se apresentando em vários espaços, sendo importantes nos projetos sociais, 

projetos de extensão, projetos de ongs, projetos de igreja, para comemorar momentos 

importantes como casamentos, formatura, e outros espaços, onde é apresentada como 

forma de diversão, alternativa de atividade para melhora da saúde, parte do currículo e 

até mesmo como carreira profissional reconhecida dependendo do aprofundamento que 

se pretende ter, todas essas formas essenciais no enriquecimento do patrimônio cultural 

e formação humana dos indivíduos. Contudo, a proposta desse artigo não é narrar esse 

percurso da dança nos diferentes espaços, no entanto perceber a importância desse 

conhecimento, nos campos.   

“Ao ingressar na escola a criança traz consigo um conhecimento amplo a 

respeito de seu corpo, mas que muitas vezes não foi despertado. A criança 

nasce, desenvolve-se e cresce, vivenciando experiências através do próprio 

corpo. Este é o meio de ação para explorar e conhecer o espaço em que vive, 

interagindo com as pessoas que a cercam. Em todas as fases, observa-se a 

importância do corpo como forma de expressar emoções. Não é possível 

ouvir uma música sem que seu corpo a traduza em movimentos. Antes de o 

homem falar, ele dançou.”(FERNANDES, p.1,2009) 

Este estudo buscou objetivamente: apresentar a nossa experiência com a dança 

em diversos espaços de ensino-aprendizagem; refletir como os saberes da dança 

realizada nestes espaços dialogam e refletir sobre a importância dessas experiências na 

formação do professor de Educação Física. 

Segundo Nanni (2008), a Dança em sua essência, como manifestação primitiva, 

era um mergulho no mundo mágico, onde os movimentos espontâneos surgiram da 

imaginação, liberação em forma de súplica e agradecimento aos deuses. Tinha um 

cunho de uma representação mítica, lúdica e religiosa. (NANNI, 2008)  

Trazemos nossa trajetória de formação e práxis, focando no ensino-

aprendizagem do conteúdo dança, na relação ensino, pesquisa e extensão com um olhar 

especial problematizando como a relação com os sabres sobre a dança em diversos 

contextos, foi fundamental para nossa formação de professores que trabalharemos com 

esse conteúdo e com as questões que o atravessam como violências e exclusão social. 

Refletimos como foi fundamental para nossa formação o dialogo entre esses saberes 

sobre a dança de espaços com objetivos e enfoques diferenciados. 
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Discutimos como se dá a formação do professor, e em especial a nossa, transitando 

entre os conceitos de ética e valores. A dança então passa ser pensada também, numa 

dimensão estética, como meio de contribuição na vida de indivíduos. Buscamos 

descobrir qual é relação entre valores, ética na formação de professores e como isso 

influencia no aprendizado e ensino dos alunos, pensando na influência da dança na 

nossa formação humana, e sua importância para pensar propostas para a demanda do 

público de indivíduos que estão em vulnerabilidade social, como os alunos dos projetos 

Cuidadores que dançam, o Fordan e os alunos que encontraremos em nossa atuação de 

professores de Educação Física.  

2 Metodologia  

Recordar o pregresso, conseguimos nos deparar com as bagagens de 

conhecimentos que foram relevantes para a formação de professores , e que hoje reflete 

na práxis, como professores, pessoas que foram sendo  despertadas, preparadas e 

formadas nessa trajetória pessoal e profissional , que atravessadamente por outros meios, 

foi se constituindo e atribuindo significância a prática do ser professor.  

 JOSSO diz que "Revisitar sua história, juntamente com o que guia, no momento 

presente, esta retrospectiva, para extrair dela o que pensamos ter contribuído para nos 

tornarmos o que somos, o que sabemos sobre nós mesmos e nosso ambiente humano e 

natural e tentar compreender melhor" (p.376) 

 Analisaremos os fatos significantes de maneira acadêmica, de maneira integrada, 

visto que o ser humano ele não é fragmentado, mas integro. Serão colocadas lentes de 

aumento nas histórias de vida, experiências vividas, acontecimentos significantes, 

colocando em destaque esses fatos que não tínhamos notado. Para Bueno: 

"Fundamentalmente, é preciso pensar a formação do professor como um processo, cujo 

início se situa muito antes do ingresso nos cursos de habilitação  ou seja, desde os 

primórdios de sua escolarização e até mesmo antes e que depois destes tem 

prosseguimento durante todo o percurso profissional do docente" (p.22). 

 No presente estudo, a autobiografia se mostra como uma opção extremamente 

eficaz, pois dialogar conhecimentos com as experiências vividas, permite entender 

melhor como ocorre a formação docente e humana do professor potencializando-o em 

sua prática. Como trabalharemos a autobiografia em dupla, fizemos a opção como 
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alguns intelectuais de dirigirmos a nós mesmos pelo nome como distanciamento 

acadêmico que não tira a imersão do pesquisador-pesquisado. 

 A escolha dessa metodologia surge a partir do interesse de revelar nossas 

trajetórias de vida, da relevância das experiências que nos levaram chegar até onde 

estamos, na Universidade. Para que se possa entender melhor os processos de formação 

em que levamos para formarmos no curso de graduação, tornando-nos sujeitos de nossa 

formação. Partilhando as dificuldades, os desafios, as possibilidades e potencialidades 

da práxis, sobre como pensamos ou deixamos de pensar, como nos configuramos em 

quem somos hoje, como nos transformamos ao longo dessa trajetória, com quem 

aprendemos nosso saber/fazer, trazendo à superfície histórias que foram sendo cruciais 

ao longo de um percurso pessoal e de formação docente.  

 

 

3 O diálogo entre diferentes saberes na formação do professor 

            No ano de 2014/1, como sua relação com o movimentar-se por via da dança era 

muito forte, Lisandra e Ruan, os melhores amigos entraram na Universidade Federal do 

Espírito Santo para o curso de Licenciatura em Educação Física. O desejo que os 

motivavam era pensar em como os saberes que carregavam já de experiências anteriores 

poderiam contribuir na educação de outras crianças, adolescentes e jovens, e em como a 

universidade seria esse espaço de ampliação e diálogo com esses saberes. Muito além de 

um sonho familiar de se obter uma formação superior, houve uma relação de 

necessidade de busca por um crescimento que ajudasse a completar a experiência social 

que já se trazia do movimentar-se através da dança que foi iniciada na igreja. 

 Muito além de uma perspectiva pragmática de um corpo biológico que dança, a 

visão ao estar em locus acadêmico, foi entender como se daria a relação do que já foi 

aprendido, com as demais vivências corporais, o estudos das relações sociais, e também 

os aspectos biológicos, somando a toda uma carga de produção cultural que se dá 

através desses diálogos dos componentes curriculares. 

 Em Figueiredo (2004) Percebemos a importância do meio acadêmico, não como 

forma de reforçar o que já se trazia, mas sim de reflexão e adição de novas interações. 

Segundo a autora os alunos do curso tendem a ter uma visão profissional do campo da 

Educação Física a partir de práticas nas quais há a afinidade e maior vivência, em 



7 
 
 

 
 

grande parte priorizando em sua estrada acadêmica o pragmatismo biológico, excluindo 

ou não priorizando toda uma área pedagógica, formando no curso sem que haja nenhum 

tipo de mudança de pensamento ou reflexão. 

 Isso ficou perceptível durante o curso, quando houve insatisfação por parte de 

alguns alunos da turma Lisandra e Ruan quando a disciplina era sobre a docência de tal 

prática, e não só sobre a prática por si só. Nestes momentos o choque de realidade 

mostrou que a formação do professor de Educação Física não são encontros de lazer e 

recreação através das práticas corporais (apesar do lazer e recreação serem conteúdos 

importantes) e sim do ensino, onde é necessário muito mais do que dominar a técnica. 

Sendo assim eles não poderiam iniciar o curso apenas buscando enriquecer a vivência 

que já tinham com a dança, visto que o curso não era licenciatura em dança, e sim 

Educação Física. 

Nessa relação percebemos nos estudos da professora Figueiredo (2004), que em 

formação inicial, o filtro de aprendizagem pelos alunos na Educação Física são suas 

próprias experiências com vivências sociocorporais anteriores, e em uma tentativa de 

tornar sua jornada acadêmica um prolongamento do ensino fundamental e médio, acaba 

que não é feita uma diferenciação de prática e docência. 

Antes de entrarem na UFES, Lisandra e Ruan já se conheciam, e viviam 

praticamente juntos durante toda a semana, desde os 12 e 11 anos de idade 

respectivamente, pois eram do mesmo ciclo de amizade e mesma igreja, e com tantas 

atividades durante a semana se viam quase todos os dias. A amizade se intensificou 

ainda mais quando o Ruan entrou no grupo de dança da igreja e juntos começaram a 

dançar nos cultos e apresentações. A partir disso, ambos tiveram o desejo de entrar na 

universidade e cursar Educação Física. Trabalharam para passar juntos e 

coincidentemente até o local de prova do vestibular foi o mesmo. 

 Interessante relatar que o lugar que lhes foi apresentado esse conteúdo foi dentro 

da igreja, pois, os professores do ensino fundamental e médio não tinham a dança como 

conteúdo da disciplina de Educação Física, esse conteúdo aparecia somente mediante à 

alguma data comemorativa ou evento escolar. Por isso foi dentro da universidade que 

começaram a criar maior interesse em conhecer a fundo o conteúdo para além da 

prática, conhecendo os aspectos pedagógicos e culturais. 
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 Segundo Saraiva, em resultados colhidos em estudo, existe uma defasagem na 

formação inicial dos alunos com que diz respeito ao ensino da dança. A autora apresenta 

dados de que a dança na universidade é tratada de forma rasa e corrida, demonstrando 

que há um ciclo que necessita de debates constantes: os alunos não têm dança de forma 

sistemática e significativa no fundamental e médio, logo não se interessam em 

aprofundar-se no ensino superior e não se sentem seguros em trabalhar tal conteúdo em 

ambiente escolar, numa relação constante de causa-efeito. 

 Refletindo sobre o que Figueiredo (2004) e Saraiva (2009) trazem em seus 

estudos, percebemos que os alunos de graduação costumam na universidade reproduzir 

ou fortalecer os conhecimentos aprendidos anteriormente, ou seja, se os alunos não 

obtiveram experiências com a dança, como dentro da universidade, irão se interessar 

para aprender e se desenvolver como professores? É possível que acabem criando um 

bloqueio e apenas passem pela disciplina para cumprir a carga horária no curso, criando 

uma carência em sua formação inicial. 

 

 Tendo em vista a formação inicial dos professores de Educação Física, Paiva, 

Figueiredo e Andrade Filho (2006), trazem contribuições que nos levam a entender o 

porquê do docente que atua na educação básica se mostra muitas vezes despreparado 

para lidar com os conflitos dos tempos atuais, no artigo sobre “Formação inicial e 

Currículo no CEFD/UFES, Vivemos em uma sociedade dinâmica, de constante 

transformações, e a formação inicial deve acompanhar tais mudanças, como uma 

educação crítico-reflexiva onde alunos estabeleçam uma nova relação com o 

conhecimento e a vida cotidiana. Estudos mostram uma falta de articulação entre os 

conteúdos, de forma que priorize os saberes de cunho biológico que acabam por trazer 

uma visão sempre recortada dos indivíduos. 

 Dentre outros problemas, é destacada pelos autores a necessidade de uma 

formação e um currículo que se alie firmemente ao compromisso social da docência, 

que não é contemplada pela fragmentação de conteúdos e saberes, privilegiando uma 

área do conhecimento ou outra, muito menos distanciando da realidade diferenciando 

teoria e prática, construindo a tão importante práxis do professor de Educação Física. Os 

alunos são indivíduos biológicos e sociais, pertencentes a uma comunidade que 

absorvem e produzem cultura, tem família, frequentam escolas, academias, templos ou 

locais religiosos, e outros. PAIVA, ANDRADE FILHO; FIGUEIREDO dizem: 
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“Aos poucos, fazem-se perceptíveis investigações centradas nos 

problemas pertinentes à formação inicial do professor de Educação 

Física e a prática pedagógica de professores formadores e/ou 

professores de Educação Física atuantes em Educação Infantil, no 

Fundamental e Médio. Nesse movimento, a identidade profissional 

encontra-se definida na docência e pautada em uma Educação Física 

que pode ser compreendida como área que tematiza as práticas 

corporais em suas dimensões culturais, sociais e biológicas, 

extrapolando a questão da saúde, relacionando-se com as produções 

culturais que envolvem aspectos lúdicos e estéticos, deixando de ter 

como foco apenas o esporte ou os exercícios físicos voltados para uma 

perspectiva restrita de performance”( p. 216, 2006). 

 

 A partir das investigações dos autores, é possível obter uma visão de que muito 

além de performance e alto rendimento, a Educação Física deve trazer uma base para 

que o aluno a partir de suas práticas corporais possa entender seu lugar no mundo, nas 

relações, na cultura e no processo de formação humana e profissional 

 

3.1 Diálogo de saberes, ética e mediação 

Como dito anteriormente, objetivo deste trabalho foi refletir como os saberes da dança 

dialogaram e dialogam nos diferentes espaços de ensino-aprendizagem. Mas para tanto 

é preciso entender o porquê da necessidade desse diálogo a partir das contribuições de 

Boaventura Santos, na obra Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das 

emergências (2002). O autor traz que há um desperdício da ampla diversidade de 

experiências sociais, desvalorizadas pela racionalidade científica e filosófica ocidental, 

desacreditando formas alternativas de ver o mundo e suas manifestações. Tudo isso 

colabora para o fortalecimento dos processos de violências, tornando invisíveis tudo e 

todos que não se encaixam na forma científica proposta. Tal racionalidade seria 

responsável por contrair o presente e expandir demasiadamente o futuro, ou seja, as 

experiências do hoje são anuladas ou desvalorizadas em função das expectativas do que 

esta por vir, em uma chamada razão metonímica, que traz a lógica de uma forma do 

todo, uma homogeneidade: 

“Fundada na razão metonímica, a transformação do mundo não pode ser 

acompanhada por uma adequada compreensão do mundo. Essa inadequação 
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significou violência, destruição e silenciamento para todos quantos fora do 

Ocidente foram sujeitos à razão metonímica; e significou 

alienação, malaise e uneasiness no Ocidente. Esse desconforto foi bem 

sentido por Walter Benjamin ao mostrar o paradoxo que então passou a 

dominar – e domina hoje ainda mais – a vida no Ocidente: o facto de a 

riqueza dos acontecimentos se traduzir em pobreza da nossa experiência e 

não em riqueza.
 
 Este paradoxo veio coexistir com um outro: o facto de a 

vertigem das mudanças se transmutar frequentemente numa sensação de 

estagnação” (SANTOS, p. 9, 2002) 

Assim Boaventura Santos, propõe uma relação inversa: uma contração do futuro 

e uma expansão do presente, para que quanto maiores forem a diversidade de 

experiências vividas, mais possibilidades se tenha posteriormente. Ainda nessa lógica 

de busca por uma nova racionalidade, o autor faz um questionamento e fala sobre a 

substituição do que vai chamar de monocultura do saber e do rigor científico por uma 

ecologia de saberes. Cada aluno traz consigo uma história, um leque de vivencias, 

hábitos, limitações e possibilidades que precisam ser levadas em conta na produção de 

conhecimento e no trato pedagógico deste. Grande parte das dificuldades dos alunos 

pode ser ocasionada por esse distanciamento do conhecimento e suas experiências 

adquiridas em outros espaços de saber, e retomando Figueiredo, tudo isso pode refletir 

na formação de futuros professores, que levam consigo suas experiências para a 

graduação, mas saem sem que haja uma reflexão sobre o que se leva. Lisandra e Ruan 

em sua estrada obtiveram sua primeira formação na prática da dança na igreja, onde 

começaram a desenvolver o desejo se aprofundarem no estudo da dança, mas também 

em outras manifestações de movimento humano e no ensino. A partir dessa realidade 

foi necessário que um saber importante absorvido em espaço que antes não era tão visto 

como referencia no contexto do ensino da dança, dialogasse com os saberes científicos e 

pedagógicos recebidos na universidade, com o saberes técnicos específicos vindos 

posteriormente das escolas de dança, para que juntos criassem um rico acervo de 

conhecimento e formação humana para ser aplicado nos projetos de extensão 

alcançando pessoas em vulnerabilidade social, que por sua vez carregam consigo toda 

uma carga de experiências de vida, tornando-se então um campo rico  também de 

produção, que após a graduação poderá ser aplicado na escola. 

A ecologia de saberes permite então que diferentes espaços contribuam de 

maneira significativa com a sociedade, aproximando-se respeitosamente pelos pontos 
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comuns, colhendo o que pode ser agregado a partir das diferenças e tolerando 

pacificamente as divergências. 

 “A ideia central da sociologia das ausências neste domínio é que não há 

ignorância em geral nem saber em geral. Toda a ignorância é ignorante de um 

certo saber e todo o saber é a superação de uma ignorância particular (Santos, 

1995: 25). Deste princípio de incompletude de todos os saberes decorre a 

possibilidade de diálogo e de disputa epistemológica entre os diferentes 

saberes. O que cada saber contribui para esse diálogo é o modo como orienta 

uma dada prática na superação de uma certa ignorância. O confronto e o 

diálogo entre os saberes é um confronto e diálogo entre diferentes processos 

através dos quais práticas diferentemente ignorantes se transformam em 

práticas diferentemente sábias” (SANTOS, p.16, 2002) 

Para que haja diálogo entre os saberes diferentes espaços que em algum 

momento podem divergir, temos que ter uma compreensão forte sobre a discussão de 

ética e moral para que não haja um processo de violência e um subjugue a outro.  

Podemos entender a ética segundo os estudos de Pires, Pires e Gouvea (2017) 

como, um conjunto de valores e concepções partilhados por determinado grupo, assim 

no dia a dia de uma comunidade temos o convívio de várias éticas. As autoras trazem 

que os processos de violência e conflitos acontecem quando uma ética invalida a de 

outro grupo. Trazendo para o campo do saber, é extremamente prejudicial que se 

invalide o que é produzido nos diferentes campos por uma visão específica de um 

grupo. Todos os espaços com certeza terão éticas, formas de ver o mundo, suas 

particularidades, cabendo ao professor buscar maneiras de dialogar em uma tentativa de 

solucionar esses conflitos e a partir de intercessões entre esses grupos, poder estabelecer 

novos saberes. 

As autoras trazem que a solução para a superação de conflitos é a mediação, 

feita com imparcialidade buscando colher contribuições de ambos os lados mediados. O 

interessante é que se torna eficaz quando a mediação é feita efetivamente por indivíduos 

que transitam entre esses grupos, buscando trazer benefícios para todos, com equidade. 

É fundamental entender onde está localizada a base do processo de humanização para 

que se levante maneiras de resolução e articulação baseadas em justiça. Nenhum saber é 

inválido, nenhuma produção de conhecimento desconsiderada, desde que de maneira 

nenhuma seja usada para subjugar outro saber. O professor como mediador no ensino 



12 
 
 

 
 

deverá ser capaz de transitar entre os diversos campos, absorvendo e compartilhando 

articuladamente todos os saberes que obtiveram durante a formação inicial e continuada, 

pensando principalmente em como solucionar os conflitos do contemporâneo. Ao 

iniciar a vivencia em dança dentro da igreja junto a formação humana, receber novos 

conhecimentos acadêmicos, a formação técnica das escolas de dança e tendo que iniciar 

como educadores nos projetos com crianças, adolescentes, adultos e idosos, se mostrou 

um grande desafio a ponto de que surgisse uma grande questão: Como unir todos os 

saberes de maneira eficaz e contextualizada tendo em vista as relações de respeito, 

tolerância e solidariedade? Como dito anteriormente, os sujeitos deste estudo buscaram 

levar prioritariamente a humanização, pensando em como as pessoas pertencentes ao 

campo em que se inseria no momento seriam beneficiadas através do que em outro foi 

produzido, sem qualquer tipo de autoritarismo, e sempre com reflexões a respeito do 

que se é aprendido, não aceitando padrões impostos sem um estudo e uma crítica com 

embasamento. Ser um docente reflexivo que entende seu papel tendo em vista a 

transformação social, implica em analisar o olhar que falta em cada campo, buscando 

inserir respeitosamente saberes que possam agregar nesses espaços.     

A dança na trajetória de Ruan e Lisandra passam por dois momentos formativos 

importantes para a compreensão do que contribui para construção das relações de saber 

dentro da universidade. Inicialmente com o grupo de dança da igreja e posteriormente a 

inserção nas escolas de dança. 

 

Por incrível que pareça a dança foi apresentada a eles na Igreja, onde a prática é 

relativamente rasa e pouco praticada, a julgar pela proporção em que a dança é realizada 

em outros espaços. Foi lá em que aprenderam sobre o ritmo, movimentações, 

expressividade, montagem de coreografia e se interessaram pelo ensino-aprendizagem 

deste conteúdo da Educação Física. Mesmo sendo um local com uma especificidade 

bem definida, através de outras pessoas que já haviam praticado a dança em academias, 

eles tiveram o interesse por esse universo ainda desconhecido. Aos poucos foram 

crescendo, e cada vez mais o desejo de se aprofundar em técnica e formação para 

ensinar e poder ajudar a transformar a realidade de indivíduos que precisam. Mesmo 

não obtendo muita informação, já tínhamos a responsabilidade de passar, ensinar algo 

para as outras pessoas que estavam ali naquele espaço, com o desejo de aprender.  
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 A partir daí houve a necessidade de um aperfeiçoamento técnico específico da 

dança, para agregar ao saber científico da universidade e a formação humana que 

obtiveram através da igreja, sendo assim, cada um em sua modalidade inicial de 

interesse, ingressaram nas escolas de dança. Ruan como bolsista integral por ser do sexo 

masculino, sendo incentivado devido a pouca presença de homens no meio, como uma 

tentativa de vencer o preconceito (postura recorrente nas escolas de dança). Dados 

trazidos por Saraiva, 2009, mostram que grande parte dos docentes que não tem dança 

como componente do seu currículo por causa de falta de afinidade ou domínio, são 

professores do sexo masculino. Isso demonstra que ainda perdura o preconceito de que 

homens que dançam são estereotipados em sua orientação sexual, contribuindo para 

defasagem desse ensino na educação básica. Tal preconceito também visto em outros 

ambientes, mas que cabe também ao professor, problematizar e estabelecer estratégias 

para mudança de visão da sociedade. Porém, essa é uma discussão que apesar de 

importante não é o tema que pretende se ater este estudo.  

 “A dança é cruel!”, esta tem sido uma das frases que mais se escuta nas escolas e 

meios onde há o ensino da dança. Torna-se verdade quando enxerga-se apenas a técnica, 

o corpo, as máquinas, a beleza. Mas quando olhamos a dança pela subjetividade se torna 

um instrumento poderoso de emancipação de um indivíduo e o torna cada vez mais 

autônomo, autoconfiante, sensível à necessidade do outro. Aos poucos foram buscando 

mais informações fora da igreja para que pudessem aprofundar seus conhecimentos, e 

começar a se aproximarem dos ambientes nas quais elas se encontram. Passaram então a 

se inserir em escolas de dança, em workshops, aulões, aulas de inverno/verão, para 

estudar o ballet, jazz, contemporâneo e hip-hop, mas sem perder de vista a formação 

humana e olhar para o outro. Apesar de não esquecer o papel social da educação e da 

Educação Física, e não trabalhar a dança em contexto escolar visando a criação de 

bailarinos profissionais é indispensável pensar as aulas na dimensão técnica conforme 

Nanni(1995) traz, das modalidades, dando liberdade para que os alunos criem e 

produzam conforme suas experiências, emoções e ideias, e, a partir do que é feito 

introduzir a técnica, com o devido trato pedagógico. Tal dimensão vai muito além de 

um olhar estético e performático, mas também de proteção para o corpo e possibilidade 

de progressão do aprendizado. Por exemplo: Um aluno que entende tecnicamente a 

importância de um plié (flexão de joelhos) aprendido no ballet clássico, compreende 

que é necessário para que se possa realizar um salto sem lesionar os joelhos. Assim 



14 
 
 

 
 

também um aluno que tem a consciência que necessita de contração de glúteos, 

abdômen, membros inferiores e marcação de cabeça para realizar piruetas (giro sob uma 

única perna), saberá que poderá girar mais sem ficar tonto. Sendo assim, aprendendo 

uma técnica de maneira pedagógica e subjetiva, os alunos se verão frente a um universo 

de grandes possibilidades até mesmo para criações próprias e o uso da dança em lugares 

fora contexto escolar. Nanni diz: 

"O professor em suas experiências didáticas deverá perseguir exercícios mais 

adequados para introduzir a técnica própria à execução dos elementos criados 

pelos alunos. O trabalho executado com esta integração professor/aluno, 

permitirá abordagens de universalidade estética: possibilidades de relacionar 

a dança com outras áreas do conhecimento num trabalho interdisciplinar e 

multidisciplinar".(1995) 

Para ele, para além da discussão da técnica é preciso pensar também a formação 

humana do professor de EF. “O corpo a gente pode até preparar, mas o coração bom é o 

que preciso.” Foi exatamente o que ouviu Ruan ao ser chamado para uma CIA 

profissional em 2016 pela diretora da mesma. Algo diferente e inusitado dado a idade 

em que este ingressou em uma escola de dança, e não portava tanta técnica e limpeza de 

movimento, muito menos um alongamento exemplar. O coração bom aqui citado, 

referia-se a forma de agir, responder, e de Ruan se colocar diante de todos. Num 

universo onde muitos olhariam por pernas alongadas, piruetas triplas e saltos 

estratosféricos, havia a necessidade de ser humano. Um ser que se importa, consigo 

mesmo e com a equipe, que sabe construir-se e construir junto, ir e levar, pensar e 

repensar, agir e se arrepender. Ao entrar na universidade não é possível apenas ser 

ensinado, mas contribuir com uma bagagem externa de conhecimentos, sentimentos e 

intenções, como se cada história vivida se conjugasse com cada conhecimento recebido 

aqui para formação de um profissional humano e que pensa para além de ganhos 

financeiros. 

“A partir dos diagnósticos no Fordan São Pedro, onde tem sido feito um 

trabalho dos bolsistas com ensino da dança para crianças do bairro, de um 

apanhado histórico-sociológico e de reflexões tendo como base o livro 

“Ensaio sobre a cegueira”, e o texto “Órfãos de guerra” de Célia Linhares, 

iniciamos oficinas para embasar nosso trabalho com as crianças. Iniciei (cada 

integrante pôde contribuir com uma oficina) trazendo a importância dos olhos 

e do olhar para transmitir emoções e perceber o próximo com exercícios de 
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dança e teatro. A oficina foi enriquecida por uma formação intensiva em 

dança que fiz em São Paulo. Tais estudos ajudaram a avançar em nossa 

atuação docente no FORDAN São Pedro, contribuindo com a comunidade 

ensinando as crianças a se importar com o outro e buscar novos caminhos, 

diferentes dos que lhes são propostos no cotidiano difícil da periferia. Com 

isso, temos compreendido melhor as crianças do bairro e seu contexto, e com 

a participação delas produzimos coreografias tematizando o enfrentamento da 

violência e como viver melhor compreendendo e ajudando o próximo”. 

(LOUREIRO, 2016) 

As relações dos saberes foram capazes de contribuir de diversas maneiras no 

decorrer da formação, como por exemplo, Lisandra dando palestras em igrejas através 

dos conhecimentos acadêmicos sobre como a Educação Física e a dança pode ajudar na 

saúde da mulher, e ofertando aulas de dança para crianças no centro comunitário do 

bairro onde mora, para dar acesso àquelas crianças que não podem frequentar escolas de 

dança, que em Vitória, situam-se em sua maioria em bairros nobres e valores altos, 

Ruan na aplicação de workshops e aulas de dança e na colaboração com a professora da 

disciplina “oficina de docência em Dança” ensinando o conteúdo Hip Hop aprendido na 

igreja onde por muito tempo realizou um projeto com crianças de formação humana 

através da dança, e problematizando o ensino do funk em ambiente escolar na 

atualidade aos acadêmicos do curso de Educação Física. 

Algumas compreensões também puderam ser confrontadas como o ensino da 

dança afro, algo que anteriormente havia resistência por parte da igreja, mas que através 

das contribuições dos estudos acadêmicos pudemos inserir inclusive em apresentações 

nos cultos, e hoje pode ser realizado naturalmente e se tornou uma modalidade muito 

apreciada, como importante elemento cultural e parte da identidade do negro.  

Em 2017 foi criada a “Anchor” (lê-se “encor”, que significa âncora em inglês), 

projeto de ensino da dança em igrejas e comunidades, que une os conhecimentos 

acadêmicos biológicos, filosóficos e pedagógicos da universidade articulados aos 

conhecimentos técnicos obtidos nas escolas de dança em modalidades específicas (ballet 

clássico, jazz dance, dança contemporânea e danças urbanas). Em outra frente de 

trabalho do mesmo projeto, foi criada uma companhia de dança, um grupo cristão 

composto por dois homens e quatro mulheres, todos negros, reconhecendo a 

importância da representatividade nesse meio. 
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Ainda muito há em debate, visto que algumas das visões dos ambientes em que 

estamos dialogando se chocam, para isso é necessário uma constante reflexão destes que 

transitam entre esses espaços, não buscando torna-los iguais, mas trabalhando para 

estabelecer uma relação respeitosa de contribuições. Aqui, nos cabe retomar as ideias de 

Boaventura Santos, que trás a ideia da sociologia das ausências ao valorizar as 

experiências sociais, não trata nenhuma ignorância como ignorância em geral e nem 

saber em geral. A ignorância seria pontual, ou seja, de certo saber, e o saber como a 

superação de uma ignorância. Sempre é necessário, a busca por novos saberes para que 

o público alvo da docência supere cada vez mais as ignorâncias impostas ou 

naturalmente adquiridas. 

3.2  Os saberes da dança em diálogo na formação do professor  

 

Diante da proposta de formação humana vivenciada por nós em nossas 

experiências, entendemos que a intervenção deve estar entrelaçada com ensino e 

pesquisa com foco no processo de humanização do indivíduo. Neste contexto, nossos 

alunos são autores da própria história a partir de seus talentos, contexto social, 

identidade cultural e outros fatores que o constituem como ser humano. 

“A concepção humanista e libertadora da educação, ao contrário, jamais 

dicotomização homem do mundo. Em lugar de negar, afirma e se baseia na 

realidade permanentemente mutável. Não só respeitam a vocação ontológica 

do homem de ser mais, como se encaminha para esse objetivo. Estimula a 

criatividade humana, Tem do saber uma visão crítica; sabe que todo o saber 

se encontra submetido a condicionamentos histórico-sociológicos. Sabe que 

não há saber sem a busca inquieta, sem a aventura do risco de criar” 

(FREIRE, 1967, p.5 ). 

E assim numa busca inquieta por saberes da dança, a história acadêmica de 

Lisandra se entrelaça com a do projeto Cuidadores que Dançam. Projeto este que surge 

pelo Laboratório Laefa (laboratório de Educação Física adaptada UFES), que oferecia 

atividades para as crianças e adultos com deficiência. Enquanto aguardavam os 

filhos/parentes serem atendidos, os responsáveis ficavam ociosos pelo campus da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Por outro lado, percebia-se neles o desejo e a 

necessidade de praticarem alguma atividade nesse momento em que não estavam 

cuidando de seus filhos/parentes. 
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Foi neste contexto que o projeto de extensão da UFES, "Cuidadores que 

Dançam", foi criado considerando esse desejo e também levando em conta que a família 

deve ser envolvida em todo tempo no trato da vida da pessoa com deficiência desde o 

momento em que sabe dessa deficiência, e que o papel de cada um da família acaba 

sendo remodelado (BUSCAGLIA, 1993) o que afeta em especial a mãe que 

normalmente fica com a responsabilidade desse cuidado (SILVA, BERNARDES, 

2014). Conforme Buscaglia (1993) geralmente, nesse tipo de estrutura familiar, o pai 

fica responsável pela parte financeira e a mãe pelos cuidados dos filhos e da casa. Esse 

cuidado se estende ao acompanhamento integral das atividades que os filhos realizam 

(médico, fisioterapia e atendimentos em diversos locais) e, com isso, o tempo para si 

desses/as cuidadores/as fica exaurido, acabam por vezes deixando de lado a vaidade, 

atenção e cuidado de si em prol do outro. 

São atendidos nas intervenções cerca de 20 cuidadoras e cuidadores com idade 

que variava de 25 a 65 anos que participaram semanalmente das intervenções, em sua 

maioria mulheres. As intervenções acontecem nas quintas-feiras no horário de 14h as 

16h, com o conteúdo de dança.  

De acordo com Chauí (2001, p.35) a universidade deve ser pensada como um 

instituto social, ou seja, abrangendo o todo que existe na sociedade. Dessa forma, 

podemos dizer que é um estabelecimento de ensino que desempenha e representa a 

sociedade da maneira como é, e em que está presente. Não existe a separação entre 

essas realidades, elas se complementam.  

Preparar profissionais capacitados a fim de intervir em contextos intricados, 

produzir conhecimento científico, elaborar materiais, são desafios que nos são postos a 

desenvolver a partir do ensino-pesquisa-extensão (CHAVES e GAMBOA, 2000, p. 

164). 

Assim, o projeto busca o objetivo de proporcionar a esses cuidadores (as) 

conhecimentos a respeito da linguagem da Dança (tanto no aspecto da linguagem 

corporal como o conhecimento da história e cultura da dança), mas também de 

promover momentos de autoconhecimento, reconhecimento do outro, melhora da 

autoestima, reconhecer a necessidade do cuidado de si, além de descobrirem-se como 

seres dançantes e aos bolsistas a oportunidade de fazer desse momento um espaço de 

formação dentro da Universidade, aliando o ensino, a pesquisa e extensão. 
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No segundo semestre de 2014, Lisandra se insere no projeto como voluntária, e 

aos poucos ela vai se interessando pela proposta que o projeto apresentava. Durante o 

semestre atuando como voluntária, aprendeu muito com os professores e acadêmicos 

que estavam se formando. No primeiro semestre de 2015 iniciou no projeto como 

bolsista e essa vivência foi fundamental para que ela se inserisse na  pesquisa sobre 

dança e sobre como tratar pedagogicamente esse conhecimento. Também buscou 

compreender o papel no projeto e como atuar em face às demandas apontadas pelo 

mesmo. Enfim, buscou aprender como ser professora.  

De acordo com Pacheco e Flores (1998, p.29 e p.30), A experiência é um saber 

que resulta da prática, ou seja, o conhecimento prático é conduzido para uma ação, 

decorrente da experiência pessoal e também da transferência de conhecimento dos 

professores. Nesse projeto Lisandra praticou de maneira complementar os 

conhecimentos aprendidos nas disciplinas do curso e também tratados pelo projeto 

durante as intervenções e após as mesmas, em reuniões para refletir sobre as 

intervenções realizadas. Isso contribuiu muito para a formação como futura professora, 

para que através desse trabalho desenvolvesse autonomia, responsabilidade e 

conhecimento.  

Os conteúdos trabalhados durante o projeto chamaram a atenção de Lisandra, 

pois ela ainda não havia experimentado essa variedade de dança. No início houve um 

estranhamento com os conteúdos, por ser um tanto diferente dos conteúdos 

normalmente praticados, tanto no curso de formação em Educação Física quanto em 

ambientes educativos externos a UFES. Porém, aos poucos foi tendo acesso a um 

conhecimento que se caso não tivesse disponível no projeto, provavelmente teria poucas 

possibilidades de conhecer.  

O projeto de extensão foi de extrema importância para a formação de Lisandra 

como futura professora, visto que em relação aos outros colegas seus de classe que não 

tiveram participação em algum projeto, havia uma ausência de conhecimentos quando 

relacionado a área pedagógica, didática e metodológica no trato com o aluno. Quando 

fala da sua formação, é impossível não citar a participação no projeto cuidadores que 

dançam, que modificou-a como pessoa, e futura professora.  

CHAVES e GAMBOA Dizem: 
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"Para tanto a formação deveria ser entendida como um processo existente 

entre o coletivo de sujeitos políticos, intelectuais e orgânicos que, enquanto 

educadores teriam a responsabilidade de intervir sócio/pedagogicamente, 

forjando possibilidades e capacidades para novas aprendizagens sociais, pelo 

trato do conhecimento sobre a cultura específica da área de formação, 

ocorrendo daí um compromisso ético e estético com a atuação social e o 

exercício da docência"(2000, p. 43) 

O contato com o projeto a fez ficar perto de professores da graduação que lhe 

ensinaram e estimularam a elaborar ótimos planejamentos de aula, a realizar pesquisas 

sobre as modalidades de dança, ser estimulada a ter criatividade e dinâmica para criar 

novidades para a aula, conseguir solucionar problemas, improvisação dentro das aulas e 

pensar em como alcançar os objetivos dados para que o projeto tivesse sucesso. Além 

disso, como o projeto demandava o cuidado com o outro, a formação também se deu no 

aspecto humano, o contato com novas pessoas durante toda semana possibilitou 

vivenciar um ambiente de aprendizado, de colaboração, autoconhecimento, 

comunicação, empatia e respeito pelo outro. 

Ao iniciar o projeto, ouvimos as cuidadoras, que com toda disposição e alegria 

contribuem em relação a temática do semestre. Também são estimuladas a elaborarem 

coreografias, confeccionarem figurinos, as diferentes danças que gostariam de aprender, 

as músicas, criando um ambiente em que dizem não ter fora da universidade, devido aos 

seus afazeres. Mas que ao chegar na intervenção de esquecem um pouco das 

dificuldades do dia a dia e se permitem deixarem ser cuidadas.  

As intervenções foram sendo elaboradas em conjunto, a partir das avaliações que 

eram realizadas ao final de cada intervenção, com o auxílio das professoras, bolsistas do 

projeto e alunos da ATIF
4
 em diálogo, para a criação dos objetivos da aula, atividades a 

serem desenvolvidas e o aprendizado dos passos da dança. Planejar as aulas era sempre 

um desafio, visto que não era apenas ensinar o movimento da dança, era pesquisar sobre 

uma dança desconhecida, falar sobre a história dela, o contexto social na qual a dança 

estava inserida e fazer uma ligação com o cotidiano das cuidadoras, para que o 

conhecimento fizesse sentido na vida dessas cuidadoras. Como o objetivo geral do 

projeto era criar esse espaço para que pudessem se perceber como seres dançantes e que 

também necessitavam de cuidados, as intervenções eram sempre criativas e isso gerava 

                                                           
4
 ATIF: Atividade Interativa de Formação 
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uma grande expectativa por parte delas para estarem sempre retornando as aulas e 

fazendo das intervenções um grande momento de diversão e aprendizado.  

Para que o professor não seja um mero reprodutor de conhecimentos é 

necessário que reflita a sua prática, pense , pesquise, crie e transforme a sua realidade, 

como diz Paulo Freire: 

"Porque admira o mundo e, por isso, o objetiva, porque capta e compreende a 

realidade e a transforma com a sua ação-reflexão, o homem e um ser da 

práxis. Mais ainda: o homem é práxis e, por que assim o é, não pode se 

reduzir a um mero espectador da realidade, nem tão pouco a uma mera 

incidência da ação condutora de outros homens que o transformarão em 

“coisa”. Sua vocação ontológica, que ele deve tornar existência é a do sujeito 

que opera e transforma o mundo. Submetido a condições concretas que o 

transformem em objeto, o homem estará sacrificado em sua vocação 

fundamental. Mas, como tudo tem seu contrário, a situação concreta na qual 

nascemos homens-objetos também gera os homens-sujeitos. A questão que 

agora enfrentamos consiste em saber, na situação concreta em que milhares 

de homens estejam nas condições de objetos, se aqueles que assim os 

transformam são realmente sujeitos". (1967, p.2) 

Semelhante à inserção da Lisandra no projeto de extensão Cuidadores de dança, 

foi o envolvimento do Ruan em 2016, como bolsista, no projeto de extensão Fordan: 

Cultura no Enfrentamento a Violências. O projeto possui uma sede no Centro de 

Educação Física e outra localizada no bairro São Pedro em Vitória, que tem o objetivo 

realizar o enfrentamento da violência através do ensino de elementos da cultura como 

dança, violão e artes visuais. O projeto tem como foco o público infanto-juvenil, que 

são afetados diretamente pelo cotidiano difícil do bairro. Em diagnósticos, Ruan se 

deparou com realidades difíceis como aliciamento constante do tráfico, aliciamento e 

abuso sexual, violência doméstica, uso de drogas entre outros problemas.  

O acadêmico iniciou ao se tornar bolsista de monitoria da disciplina de 

fundamentos da dança, possibilitando envolver-se também no como bolsista voluntário 

do Fordan, onde trabalhou com ensino do hip-hop para crianças e adolescentes, 

embasados por estudos que levassem em conta a importância do resgate das emoções no 

processo de humanização para o enfrentamento da violência, priorizando exercícios, 

movimentos e coreografias que buscassem ao máximo trabalhar o toque não violento e 

o olhar para o outro, embasado teoricamente pelas contribuições da professora Célia 

Linhares no Texto órfãos de guerra e também pelo livro ensaio sobre a cegueira. 
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Trabalho este publicado na revista guará da jornada de extensão no segundo semestre de 

2016. Entendeu-se nesse tempo a necessidade de reflexão sobre o modo de olhar 

fragmentado, hierarquizado e superficial da contemporaneidade que não contempla os 

diferentes contextos sociais e geográficos, por tanto, não leva em conta as experiências 

sociais, perpetuando os conceitos relacionados a guerra que estão entrelaçadas com as 

práticas sociais. (Linhares, 2003): 

“É nosso entendimento que o redimensionamento de tempo e 

espaço, nessa contemporaneidade tecnológica que nos é dado viver, cobra da 

educação e da escola ultrapassagens que implicam em outras formas de 

racionalidade e de política. Estas têm primado pela hierarquização, pelo 

estudo parcelado de dimensões da vida e do mundo, exercitando controles e 

onipotências que foram organizando conhecimentos como uma série de 

sequências, tão artificiais, que parecem estranhas ao fluxo de aprendizagens 

vitais, sendo, portanto, situada como um produto e não como um processo, e 

que mais se adequaria a uma posição reificada, como uma bagagem. Daí 

derivam-se classificações e organizações de conhecimentos como disciplinas 

fechadas”. 

 Tanto nos projetos quanto posteriormente em ambiente escolar, é preciso romper 

com a visão de educação mecânica e burocrática, olhando para as subjetividades e 

diversidade de pensamentos, histórias, experiências, limitações e possibilidades. No 

projeto Formação em dança foi possível se obter a dimensão da docência em sua grande 

complexidade. Alunos de diferentes, com diferentes maneiras de se colocar em aula, 

alguns aparentemente indisciplinados, mas que necessitavam apenas de um pouco mais 

atenção, outros mais calados que precisavam ser estimulados em seu potencial, uns com 

histórico de sofrer diretamente com a violência, outros com tendência a se manifestarem 

agressivamente, uns com presença constante da família no processo educativo, outros 

que perderam familiares, e assim é essencial que se reinvente a docência todos os dias, e 

que se seja cada vez mais humano, para compreender dores e alegrias. Um docente que 

domina bem conhecimentos verá sentido em sua intervenção quando entender as 

pessoas, for empático e flexível, rompendo “a caixa” da educação bancária. 

 Ao ingressar no projeto, Ruan pode perceber a dificuldade de relacionamento 

entre as crianças que participavam da turma vespertina. Os toques eram violentos e as 

palavras ofensivas, na relação entre alunos e alunos, e com o educador. Como desafio, 

houve a necessidade da quebra de desconforto inicial, visto que a mudança de educador 
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ocorreu no meio do ano. Para tal, se fez necessário retomar os aprendizados adquiridos 

em ambiente familiar, da igreja, e de disciplinas da universidade que tratavam sobre o 

tempo de cada criança, adaptação, disciplina, e aplicação de aspectos importantes como 

a forma de falar, tocar e se colocar diante da turma. O objetivo não era formar bailarinos 

de hip hop, havia diante da equipe do Fordan crianças com necessidades que apenas 

uma atividade recreativa no contra turno escolar não iria dar conta de atender. Como 

exemplo, houve três alunas que a tudo que era falado, riam muito, e havia uma 

dificuldade de prosseguir a aula. Talvez, muitos educadores colocariam para fora de sala 

a base de gritos, e punições, mas o questionamento é: Até que ponto essa postura 

contribuiria com o crescimento delas ou reforçaria um sentimento ruim em relação a 

figura do professor e da educação? 

Ao se deparar com essa situação, Ruan resolveu rir junto com elas e também a 

compartilhar de histórias engraçadas, mas levando-as a entender que rir era bom, mas 

que havia momentos adequados para isso e outros momentos para aprender a dançar. 

Célia Linhares traz que a violência está tão enraizada na sociedade que até em 

momentos em que se quer dizer o contrário, a linguagem vem carregada de termos 

relacionados a guerra como: “Combater a Violência”, “Guerreiros da paz”, “Guerra 

contra as drogas”. Ou seja, muitas vezes ao querer tomar um rumo diferente, acabamos 

por responder violência com violência. Com bases nos estudos feitos, a decisão por 

posturas tomadas em aula se mostrou por muitas vezes inusitadas ou engraçadas, mas 

eficazes. Gritos foram substituídos por canto (imitando cantores líricos) ou elogios, 

batidas em portas ou mesas substituídas por “faz-de-conta” (fingir que estava chorando, 

rindo ou estátua), entre outras maneiras de se colocar diante dos alunos em questão. Tais 

diferenças no modo de se relacionar trouxe identificação por parte dos alunos, fazendo 

com que o professor Ruan se tornasse o tio Ruan e a partir daí pudesse trabalhar pontos 

importantes da formação humana entrelaçados com ensino do hip hop, que serviu de 

plataforma para o trabalho em aula. A própria história da modalidade possibilitou uma 

interessante possibilidade.  

Os pilares, Paz, União e Diversão foram ideais para que se pudesse 

contextualizar o ensino da dança aliados aos saberes e aos valores que pudessem 

contribuir com a humanização, formação intelectual, social e cultural das crianças e 

adolescentes de São Pedro, entendendo que se tornar um ser crítico e racional não 
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precisa passar por uma desvalorização dos elementos importantes para as relações 

humanas. 

As aulas eram construídas a partir de constante diagnóstico de observação, 

escuta dos indivíduos, e formações entre a equipe que estudava junto para oferecer um 

espaço educativo eficiente em sua atuação, uma intervenção rica em conhecimento, 

atualizada, contextualizada, divertida e desafiadora. As aulas também contaram com 

contribuição dos alunos, montando cartazes com pesquisas feitas por eles, músicas 

sugeridas pelos alunos para composição de sequencias de aulas, movimentações feitas 

por eles, e conversas em que puderam se expressar livremente sobre sonhos, desafios, 

problemas e conquistas, momentos estes que diziam não ter oportunidades de falar em 

outros ambientes.  

No período de atuação do Ruan em São Pedro, foram produzidas duas 

coreografias, a primeira trabalhando a importância do olhar para o outro e o toque, 

tendo como principais características a interdependência e o trabalho em equipe, a 

segunda trabalhando a necessidade de expressão da criança e sua busca por paz em meio 

as difíceis realidades da periferia, com músicas internacionais e nacionais, buscando 

enriquecer o repertório cultural dos alunos com músicas que não trouxessem a 

sexualização da criança, violência, drogas, misoginia, preconceito racial, e intolerâncias 

em qualquer uma de suas manifestações. 

Nesse processo mesmo com pouco tempo de atuação, pudemos colher 

informações e obter resultados importantes para o ensino de habilidades para vida 

necessárias para que não se tornem frutos de uma realidade difícil, e sim autores de sua 

própria história.  Infelizmente a atuação foi interrompida quando a bolsa de monitoria 

que o permitia ter horários para estar desenvolvendo o trabalho com os alunos foi 

inesperadamente cortada, fato que o forçou a buscar uma fonte de renda. 

A atuação no Fordan, dentro e fora do campus universitário trouxe contribuições 

inestimáveis ao Ruan. Em momentos de formação com colegas de projeto, pôde 

conhecer histórias, realidades, e pensamentos diferentes, que com embasamento teórico 

pode tornar-se um melhor docente, mais reflexivo, flexível e humano. E na intervenção 

com as crianças buscou conhecer histórias para compreender comportamentos, e 

selecionar caminhos para ajudar a mudar realidades de maneira efetiva. Foi possível 
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compreender que existem maneiras melhores do que a punição para se educar uma 

criança, estabelecer novas formas de linguagem para ter atenção delas e poder educa-

las. E trazendo para uma perspectiva de formação pessoal, alimentar e ser alimentado 

com carinho, abraços, sorrisos e palavras singelas.  

Segundo Andrade Filho :  

“[...] as crianças estão cada vez menos dispostas a adaptar-se àquela estrutura 

ordenada, exigindo que o sistema e a instituição educativa transformem-se, 

em virtude da manutenção da sua própria necessidade social e política, para 

se adaptar as novas demandas legítimas e legais, ao novo estatuto social das 

crianças”. (p. 67,2013) 

 

4 Considerações finais 

 Após tais discussões pudemos apresentar nossas experiências com a dança nos 

diferentes espaços de ensino-aprendizagem, que foram muito importantes para 

potencializar nossa docência ainda em formação, mas que já pôde ser colocada em 

intervenção e produzir efeitos visíveis na aprendizagem de muitos alunos. O que foi 

agregado desses espaços não se mostrou como saberes isolados, visto que é entendida a 

necessidade de constante diálogo. Os conhecimentos acadêmicos agregaram, por 

exemplo, com os conhecimentos sobre o corpo e no modo de intervir nos espaços que 

nos colocamos como educadores, ao mesmo tempo em que a formação em dança e 

humana iniciada na igreja contribuiu para os projetos Cuidadores que Dançam e Fordan, 

e foi essencial para nosso ingresso nas escolas de dança, que por sua vez agregou 

conhecimentos que contribuíram com os demais espaços e experiências anteriormente 

citados. A mediação por nós realizada possibilitou constante produção de possibilidades 

de intervenção que enriqueceu inestimavelmente nossa trajetória universitária e as 

reflexões sobre como é possível aproximar a produção acadêmica da sociedade. 

 Os estudos e os diálogos possibilitaram a produção de coreografias nos projetos 

com embasamentos teóricos importantes para que a ideia fosse construída de maneira 

clara para quem fosse assistir os alunos, sejam as cuidadoras ou as crianças, trabalhando 

temáticas próximas do cotidiano das turmas regadas com um enriquecimento cultural e 

problematização dos problemas enfrentados. Além de uma busca pela qualidade de 

movimento, tendo sempre em vista as limitações e potencialidades de cada aluno 

valorizando a progressão individual com muito incentivo. Outro fator que foi 

enriquecido em nossas experiências, e que foi presente na intervenção era o estímulo à 
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criatividade, acreditando que cada aluno era capaz de uma produção valiosa a partir de 

sua visão de mundo e das reflexões que eram feitas. 

 Hoje é possível compreender-se professores de Educação Física muito através 

dos diálogos entre esses saberes que nos foram apresentados no decorrer da vida, dentro 

e fora da universidade, e a partir deles desenvolver novos saberes que contribuem com o 

processo educativo de outras pessoas. Realizaram tudo isso através de dinâmicas de 

toque, quebra-gelo, conversas onde os alunos puderam expor opiniões e construir a aula 

em conjunto, trabalhos de desenhos, confecção de figurinos, passeios, composição 

coreográfica, apresentações, festas e outras maneiras de se trazer não só o conteúdo 

dança de uma maneira diferente, mas como poder levar suas contribuições para além da 

sala de aula e de um momento de fuga de sua própria realidade. Levar a dança como um 

meio de transformá-la nem que seja uma pequena parte de um todo. 

 Este trabalho se mostra necessário, devido a desejável aproximação da 

universidade da comunidade externa, trazendo estudos que contribuam diretamente para 

melhorar a vida dos cidadãos em uma perspectiva holística, diminuindo a dicotomia 

entre teoria e prática. Assim podem-se formar professores cada vez mais reflexivos e 

preparados para as demandas dos tempos atuais. Aproximando cada vez mais a 

sociedade desse espaço que também é dela, a universidade. 

 Assim, ainda é preciso discutir essa aproximação e propor metodologias para 

intervenção eficiente, não numa perspectiva de “Muleta pedagógica”, mas como base 

para produções maiores e mais potentes. Outra questão é como potencializar o professor 

masculino para ter autonomia no ensino da dança em ambiente escolar, visando vencer 

preconceitos, visto que essa discussão ainda se aproxima muito mais das mulheres. 

Ainda vemos que é preciso discutir sobre como estabelecer uma relação mais estreita 

entre a escola e os projetos sociais com objetivo de proporcionar uma educação melhor 

a indivíduos em vulnerabilidade social. 
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