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Relato de experiência no processo de formação inicial em Educação Física a partir 

do Projeto CriaDança na Educação Infantil 
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Resumo 

Esta pesquisa pretende analisar as contribuições e os desafios da participação em um projeto de extensão 

para o processo de formação docente. O estudo se configura como uma pesquisa de natureza narrativa 

autobiográfica em que são analisadas as vivências com o conteúdo dança no projeto de extensão 

CriaDança desenvolvido em parceria com a Criarte. Concluímos que a experiência construída por meio de 

um projeto que articula ensino, pesquisa e extensão se configura como um espaço de aprendizagem 

significativa para a formação inicial em Educação Física, possibilitando além do conhecimento específico 

do conteúdo dança, maior segurança e autonomia na atuação profissional. 

Palavras-chave: Formação. Educação Física. Educação Infantil. Dança. 

 

Relation of experience in the process of initial formation in Physical Education from Project 

CriaDança em Educação Infantil 

Abstract 

This research aims to analyze the contributions and challenges of participation in an extension project for 

the teacher training process. The study is configured as a research of autobiographical narrative nature in 

which the experiences with the content dance are analyzed in the extension project CriaDança developed 

in partnership with Crearte. We conclude that the experience built through a project that articulates 

teaching, research and extension is configured as a significant learning space for the initial formation in 

Physical Education, allowing in addition to the specific knowledge of dance content, greater security and 

autonomy in professional performance. 

Keywords: Training. PE. Child education. Dance. 
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Quando falamos de formação docente, logo pensamos que isso se restringe a 

fazer uma graduação e assim nos tornaremos bons professores, qualificados para dar 

aula. Entretanto, ser professor requer mais do que isso. É preciso fazer uma 

aproximação a conhecimentos que não raramente não se encontram só na universidade. 

A formação de um bom profissional depende também de toda a situação cultural na qual 

está inserido, da realidade do sistema de ensino e da própria formação como ser humano 

e como pessoa (SILVEIRA, 2013, p. 2). Segundo Pimenta (1996, p.75),  

Dada à natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao 

processo de humanização dos alunos historicamente situados, espera-se da 

licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes 

e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus 

saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino 

como prática social lhes coloca no cotidiano. Espera-se, pois, que mobilize os 

conhecimentos da teoria da educação e da didática necessários à 

compreensão do ensino como realidade social, e que desenvolva neles a 

capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela, construírem e 

transformarem os seus saberes- fazeres docente, num processo contínuo de 

construção de suas identidades como professores.  

 

Assim, para a autora, uma identidade profissional se constrói a partir da 

significação da profissão. Dessa forma, valorizar o cotidiano pedagógico e discutir a 

importância que as práticas de ensino têm na formação docente pode despertar em si a 

vontade de refletir sobre os seus percursos na graduação, sobre a forma como percebem 

a articulação do ensino atribuído para sua formação entre o profissional e o pessoal, 

sobre a maneira como foram evoluindo ao longo do processo de formação, 

possibilitando que aos poucos possam construir sua identidade através dos saberes da 

docência, seja pelos estágios e/ou participação em projetos existentes dentro do sistema 

de ensino. 

Pimenta (1996) aponta os saberes da experiência, do conhecimento e os 

pedagógicos como alguns saberes constituintes da docência . Para a autora, os saberes 

da experiência são aqueles que abordam o que é ser professor/a e que os estudantes 

aprendem a partir da sua relação com os diversos docentes ao longo de sua trajetória 

estudantil, ou seja, aprendem a ser professores(as) vendo seus mestres, por assim dizer, 

exercendo a função docente. Também são considerados saberes da experiência aqueles 

adquiridos durante a trajetória de formação pela produção de experiências no seu 

cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, dos seus 

colegas de trabalho e trabalhos de outros educadores. Os saberes do conhecimento são 

aqueles constituídos pelas informações e experiências vividas na graduação e implica 

trabalhar as informações classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. Ou seja, 
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conhecer significa estar consciente do poder do conhecimento para a produção da vida 

material, social e existencial da humanidade. Isso nos leva a entender e obter os saberes 

pedagógicos, onde experimentar a didática, permite ao estudante construir e vivenciar 

os conhecimentos específicos e através dessas vivências desenvolver sua práxis, na 

construção da relação professor-aluno, refletindo a especificidade da formação 

pedagógica. 

Nesse texto busco pensar a minha formação docente na Educação Física com o 

olhar reflexivo sobre o processo ensino-aprendizagem que contribuiu para construção da 

minha identidade profissional e pessoal. Estudo como aluna de graduação no Centro de 

Educação Física e Desportos (CEFED) da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) desde 2013/2 e nesse tempo pude vivenciar diversos conhecimentos que se 

estenderam para além da sala de aula por meio nos diferentes projetos, laboratórios, 

grupos etc. Assim, relato aqui a importância do acadêmico em participar de projetos 

dentro do sistema de ensino e da articulação dos projetos de ensino-pesquisa-extensão 

proporcionados pela universidade como uma experiência fundamental para a formação 

acadêmica. Essas experiências, tomadas pela perspectiva da práxis, faz-nos refletir 

sobre nossa atuação e saberes, potencializa-se por meio da construção das práticas 

pedagógicas que possibilitam uma bagagem maior de conhecimento, tornando-te mais 

preparado para atuar na escola.  

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é tão importante investir 

na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1992). 

Todas as experiências que foram construídas pelo Projeto de Extensão 

CriaDança contribuíram para a minha formação e o meu amadurecimento pessoal e 

profissional. Não seria capaz de falar sobre a infância e de reconhecê-la, de discutir as 

práticas e de debater com os demais colegas se não estivesse vivendo a docência. 

Conhecer sem experenciar não nos leva a refletir e não nos permite a introdução do 

conhecimento. Segundo Bondía (2002, p. 21), “[...] A experiência é o que nos passa, o 

que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que 

toca” [...]. A participação no projeto CriaDança acrescentou a minha formação a 

possibilidade de conhecer/entender o ensino da Dança na Educação Infantil, 

conhecer/experimentar meus talentos artísticos e criativos, motivando-me à pesquisa, 

além de me modificar como uma profissional em formação. 
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A minha experiência com o CriaDança não pode ser pensada sem considerar as 

interações realizadas com outros espaços tempos de minha formação. Dessa forma, 

consideramos em nossa formação a vivência com os conhecimentos das unidades 

curriculares, os conhecimentos advindos de outras participações em projetos de 

extensão, como o Grupo de Dança Andora da Universidade Federal do Espírito Santo e 

o Cuidadores que dançam, a participação no Pibid/CEFED/UFES e nas discussões no 

grupo de estudos e pesquisa Práxis.  

No entanto, dos muitos espaços com os quais estive envolvida em minha 

formação docente, a experiência no CriaDança foi singular, pois me permitiu 

desenvolver uma autonomia como professora de Educação Física na educação infantil. 

Essa autonomia foi sendo delineada por meio da construção de uma práxis que envolveu 

os conhecimentos anteriores apreendidos por bolsistas do projeto CriaDança, discussões 

com professores/as e colegas das disciplinas e na interlocução com o corpo docente da 

Criarte. 

Assim, destaco a importância da prática durante a formação porque além da 

possibilidade de experimentar, há também a possibilidade de podermos compartilhar e 

refletir nossas práticas com profissionais mais experientes e com nossos colegas que são 

voluntários no Projeto "CriaDança", melhorando nossas atuações docentes. 

Compartilhamos com Locatelli (2007) da perspectiva de que as experiências pessoais e 

profissionais construídas durante o processo de formação do futuro professor, 

articuladas entre Universidade e os espaços de atuação docente, são extremamente 

relevantes. A autora sinaliza que o estágio supervisionado não pode ser o único 

momento para dar conta de desenvolver relações entre teoria e prática como suporte à 

formação profissional. Ela também nos chama a atenção para o “fosso” que é criado 

quando as experiências pessoais e profissionais dos alunos são distanciadas dos 

processos formativos.  

 Nesse sentido, outras formas de organizar a aprendizagem do ‘ser docente são’ 

importantes instrumentos de formação.  O Projeto CriaDança surge nessa perspectiva: 

um projeto de extensão que se articula com a disciplina curricular Atividade Interativa 

de Formação (ATIF) e com a pesquisa e possui como objetivo a promoção e 

aproximação dos acadêmicos do Curso de Educação Física à prática pedagógica em 

Educação Física e Dança, de maneira a articular o ensino, a extensão e a pesquisa. Com 

isso, promove os serviços desses campos de conhecimento à comunidade. 
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 Em decorrência da vivência como bolsista do CriaDança, no contexto da 

Educação Infantil, compartilho narrativas autobiográficas para que o exercício de narrar 

essas experiências permita compreender as contribuições e os desafios para a formação 

docente em Educação Física. Afinal, como nos aponta Ferraroti (1988, apud BUENO, 

2002), o pessoal é social. Nessa direção, ele nos indica que:  

[...]  o nosso sistema social encontra-se integralmente em cada um dos nossos 

atos, em cada um dos nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a 

história deste sistema está contida por inteiro na história da nossa vida 

individual (FERRAROTTI, 1988, p. 26). 

 

 Para Ferrarotti (1988, apud BUENO, 2002), a relação entre a história social e a 

história individual não é linear e nem se constitui em um determinismo mecânico, uma 

vez que o indivíduo é sujeito ativo nesse processo de apropriação do mundo social, 

traduzido em práticas que manifestam a sua subjetividade. Nisso se resume o que 

Ferrarotti(1988) entende por “reapropriação singular do universal social e histórico” 

pelo indivíduo, chegando dessa forma à sua tese principal: a de que “podemos conhecer 

o social a partir da especificidade irredutível de uma práxis individual” (FERRAROTTI, 

1998, apud BUENO, p. 19). 

 

2 A narrativa autobiográfica para a compreensão das experiências vividas 

Para construir uma análise das experiências formativas vivenciadas no 

CriaDança, tomei como base a narrativa autobiográfica. Para SOUZA (2007), através da 

abordagem biográfica, o sujeito produz um conhecimento sobre si, sobre os outros e 

sobre o cotidiano, o qual se revela através da subjetividade, da singularidade, das 

experiências e dos saberes ao narrar com profundidade. A centralidade do sujeito no 

processo de investigação-formação sublinha a importância da abordagem compreensiva 

e das apropriações da experiência vivida, das relações entre subjetividade e narrativa 

como princípios, que concede ao sujeito o papel de ator e autor de sua própria história. 

Concordo que ao narrar os acontecimentos vividos, a memória seletiva retoma 

aqueles fatos que tiveram maior relevância. Desse modo, a partir da lembrança e dos 

registros, relato as experiências que produziram algum significado em um contexto 

específico da minha inserção, de modo a compreender como esse processo se agrega à 

formação profissional.  

 No contexto do CriaDança, o trabalho com narrativas na abordagem 

autobiográfica, auxilia a compreender a formação como um processo de interação entre 

teoria e prática, o desenvolvimento da capacidade de pesquisa, além de dar visibilidade 
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ao processo vivenciado e as tomadas de decisão nas situações dinâmicas 

experimentadas no cotidiano da escola. Para Souza (2007, p. 4), 

 

Compreender com base na abordagem experiencial das narrativas (auto) 

biográficas [...] implica colocar o sujeito em contato com suas experiências 

formadoras, às quais são perspectivadas a partir daquilo que cada um viveu e 

vive, das simbolizações e subjetivações construídas ao longo da vida.  

 

Assim, à luz da memória trarei relatos das primeiras experiências de intervenção 

com o CriaDança na Educação Infantil que, dentre outras coisas, permitiu ampliar a 

compreensão acerca do universo infantil e da criança como produtora de conhecimento. 

Compartilhar o cotidiano complexo de um centro de educação infantil, encarar o desafio 

de conduzir aulas de danças como conteúdo da Educação Física para crianças pequenas 

e sistematizar um planejamento são algumas das experiências vividas que tiveram 

impacto sobre minha formação docente. 

3  CriaDança e seu contexto de atuação 

 O Projeto CriaDança apresenta-se como um projeto de extensão
3
 que se vincula 

a unidade curricular ATIF e visa à aproximação e potencialização dos acadêmicos do 

curso de Educação Física à prática pedagógica em Educação Física e Dança na 

Educação Infantil, por meio das ações de planejar, ministrar e avaliar suas experiências 

ao longo da experiência de docência. 

 Trata-se de uma proposta vinculada à Criarte/CE/UFES que tem como um dos 

seus objetivos promover intervenções com o conhecimento da dança para crianças entre 

03 e 05 anos de idade. No âmbito da Educação Infantil/Criarte foram privilegiados 

conteúdos de Dança que, respeitando o momento da formação humana daqueles 

sujeitos, relacionassem-se ao dançar em grupos e em duplas, bem como vivências que 

potencializassem a expressão corporal das crianças, sujeitos de direito e, portanto, com 

potencial protagonismo em suas ações. 

O projeto tem como pressuposto que a dança como conteúdo das aulas da Educação 

Infantil da Criarte, numa perspectiva de Educação pela e para a dança, além de 

                                                           
3
A Extensão Universitária é a ação da Universidade junto à comunidade que possibilita o 

compartilhamento, com o público externo, do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa 

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

com as necessidades da comunidade onde a universidade se insere, interagindo e transformando a 

realidade social. 
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oportunizar a sua reconstrução e ressignificação, uma vez que normalmente vem sendo 

tratada apenas em momentos comemorativos nas escolas, também pode ser uma rica 

experiência para os sentidos das mesmas influenciando na percepção das coisas do 

mundo da vida. Nesse sentido, justifica-se fundamentalmente pelo interesse em lidar 

com a Dança e seus elementos educativos para esse momento tão rico da educação que 

é a educação infantil. 

O projeto elegeu quatro eixos que articulados pela mediação pedagógica orientaram 

nossas ações (PROJETO CRIADANÇA/PROEX, 2014). 

3.1 A Educação para a Dança  

Para a compreensão sobre a dança, bem como para sua apreciação, é fundamental 

que o/a estudante perceba que o corpo é potencial de inúmeras possibilidades de 

movimentação, ritmos que podem ser criados em relação com a música.  

Em relação à construção das nossas práticas pedagógicas, entendemos que a 

educação para a dança se caracteriza pelo ritmo, música, movimento e seus fatores. 

Portanto, educar para a dança significa ampliar o conhecimento sobre a dança, sua 

contextualização histórica, sendo vivenciada através de diferentes experiências, 

ampliando a compreensão do aluno sobre os diferentes estilos de dança presentes no seu 

espaço.  

 

3.2 A Educação pela Dança  

 Na educação pela dança, entende-se que por meio da dança o aluno/a é capaz de 

desenvolver a percepção, a imaginação, possibilitando conhecer/aprender sobre a 

realidade do meio em que está inserido, desenvolvendo sua curiosidade e a 

criticidade. Logo,  é entendida como uma possível forma de proporcionar diversas 

experiências que possibilitem aos alunos/as construir e transformar valores, costumes e 

cresças.  

 

3.3 Protagonismo da Criança 

 O Projeto indica como protagonismo a ideia de compreender a crianças como 

autores de sua própria história. Afirma que com isso não pretende negar a importância 

de a criança rever textos de movimentos elaborados pelos povos e culturas, pois é 
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através destes que a criança também apreende o conteúdo da dança ali tratado. Mas é 

fundamental que a criança seja apresentada a novas possibilidades de mobilização dos 

elementos da dança e que também crie seus movimentos, compreendendo e dominando 

os códigos da linguagem da dança.  

 

3.4 Ludicidade 

A presença da ludicidade na educação infantil entra como algo para 

potencializar o ensino das danças, proporcionando um maior envolvimento e 

motivação para a realização da sua prática.  Pensando na primeira infância, o lúdico se 

torna uma linguagem proximal ao universo da criança, passando a praticar os conteúdos 

propostos por diferentes brincadeiras, tornando o ensino das danças vivências mais 

atraentes e prazerosas.  

 

4 Centro de Educação Infantil (CEI) 

 O projeto CriaDança vem atuando em parceria com o Centro de Educação 

Infantil (CEI) Criarte, desde 2011. A Criarte está localizada na Universidade Federal 

do Espírito Santo, Campus de Goiabeiras, no município de Vitória, Estado do Espírito 

Santo.  

Imagem 01Cei Criarte 

     

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

 

  A escola atende cerca de 176 crianças. As salas de aula estão equipadas para 

proporcionar um adequado atendimento ao público infantil, possuindo além de mesas e 

cadeiras, quadro, espelho, armários, prateleiras, rádio CD/MP3 com entrada USB, 

ventiladores, bebedouro e pia para higienização das mãos, portas amplas de madeira que 

dão acesso aos seus respectivos solários. Os solários proporcionam às crianças uma 

extensão da sala de aula ao ar livre. As dependências possuem dois pátios bem amplos. 
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Um situa-se na parte da frente do CEI, contando com escorregadores, balanços e uma 

casa de boneca bem ampla, uma espaçosa casa/caixa de areia, coberta e projetada para 

evitar contaminação da areia. Constituído por secretarias, auditório/sala de reunião, 

cantinho da roça, cinco salas de aula, sala da direção, sala dos professores, sala de 

Educação Física, refeitório, brinquedoteca, sala da coordenação, cozinha (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO) 

 O Projeto Institucional do CEI, no ano de 2016, tematizou a “África”. Cada 

professor implementou um Projeto Pedagógico para a sua turma, vinculado ao projeto 

da escola. A iniciativa de integrar propostas pedagógicas é defendida por Sayão (2002 ) 

ao teorizar sobre a constituição de projetos institucionais na Educação Infantil. A autora 

afirma que essa ação oferece mais sentido às vivências das crianças, além de fornecer 

elementos para a integração dos professores e das linguagens que cada um deles 

trabalha, no sentido de buscar a totalidade e inter-relação entre as ações propostas. 

 Nessa perspectiva e para que os saberes tratados pela CriaDança pudessem se 

articular às outras áreas de conhecimento que compõem o currículo da Educação 

Infantil,  foi elaborado o projeto "Viajando pela cultura Popular Afro-brasileiras", cujo 

objetivo foi de proporcionar às crianças experiências, contatos com diversas 

manifestações culturais locais e nacionais, a fim de resgatar esses conhecimentos que 

estão sendo pouco tratados dentro das instituições escolares, possibilitando às crianças 

diferentes conteúdos de dança destacando questões relativas à cultura corporal.  

  

5 Narrativas do Cotidiano: o Criadança como espaço/tempo de aprendizagem com 

a dança 

Minha inserção no projeto CriaDança se deu inicialmente como voluntária a 

partir do semestre 2016/1. No semestre seguinte, foi lançado o edital de seleção de 

bolsista para atuar no período de 2016/2, o qual informava que o projeto se dedicaria ao 

desenvolvimento do conteúdo dança no contexto infantil. Nesse momento, fui tomada 

por um sentimento de curiosidade e também de interesse por entender que essa atuação 

seria de suma importância para minha formação acadêmica e profissional. Entendia que 

obter vivência com o conteúdo dança no âmbito da educação física seria fundamental 

principalmente por se tratar de um conhecimento que muitos/as professores/as 

formados/as tendem a apresentar resistência em trabalhar em suas práticas pedagógicas 

sob a justificativa de não conhecerem o conteúdo suficientemente para ministrar aulas 
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(BRASILEIRO, 2003; SILVA, 2013). Minha expectativa era que esse momento seria 

único, pois possibilitaria me aproximar do conhecimento das metodologias da dança na 

educação infantil. Sem dúvidas, seria também um desafio, mas ao mesmo tempo me 

proporcionaria um conhecimento que me traria a confiança necessária para lidar com as 

aulas que teria que ministrar depois de formada. 

Assim, minha atuação como bolsista no Projeto CriaDança se deu a partir do 

semestre 2016/2. Durante todo o processo, pude contar com a participação de 

acadêmicos/as do Curso de Educação Física que atuavam como voluntários/as. Durante 

esse período, o atendíamos um total de 40 crianças (duas turmas de 20 crianças) de 

ambos os sexos, com idades entre 04 e 05 anos, sempre nas terças-feiras, de 14h30min 

as 16h. As intervenções, de 40min cada, ocorriam na sala de expressão corporal do 

Centro de Educação Infantil Criarte. 

Uma das iniciativas de participar desse projeto, além do gostar de trabalhar com 

a educação infantil e o prazer em ensiná-los a dança como conteúdo principal do 

projeto, veio pelo fato da minha participação no grupo de dança Andora da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Esse projeto tem como objetivo a 

formação de professores para o ensino da cultura popular no contexto escolar. Pensando 

na base teórica apreendida no grupo de dança e as contribuições em vivenciar a práxis 

ainda na minha formação acadêmica, me senti ainda mais motivada a participar do 

projeto. 

 No período em que acompanhei o projeto de forma voluntária (2016/01), apenas 

atuei na observação e no relato das atividades. Acompanhava a intervenção que a 

bolsista realizava nas aulas, obsevando suas estratégias de ensino, apoiando-a no que 

fosse necessário. Durante esse tempo, sempre pensava em como eu poderia, a partir 

disso, construir minhas próprias metodologias de ensino com o conteúdo dança no 

contexto escolar.  

Esse momento de observação foi muito importante, pois a partir desse processo 

de registros e de reflexões sobre as práticas no intuito de compreender as diferentes 

formas de tratar a dança para os sujeitos da educação infantil, pude me desenvolver 

como um ser que se sentia capaz de propor intervenções pedagógicas em dança. Pude 

refletir também sobre as metodologias que utilizaria para o desenvolvimento das aulas 

de danças e perceber a necessidade da brincadeira nas aulas, quando pequenos objetos 
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viravam algo para brincar, um simples lápis virava um aviãozinho, um simples levantar 

virava um pique.  

Segundo Sayão (2002), as crianças devem adquirir seus conhecimentos por meio 

de diferentes linguagens, dentre as quais o brincar adquire centralidade nos processos 

pedagógicos desenvolvidos na Educação Infantil. Segundo a autora, o “brincar” é o eixo 

principal para a docência. Porém, historicamente, as crianças não são vistas por aquilo 

que elas fazem, mas, geralmente, por aquilo que elas não conseguem fazer, ou seja, a 

criança é representada como negatividade, são concebidas como seres incompletos que 

precisam ser preenchidas pelos adultos.   Dessa forma, penso que, proporcionar 

vivências corporais, que se manifestam por diferentes linguagens (entre elas o dançar, o 

jogo, o correr, o pular, o toque, a brincadeira, enfim, as inúmeras formas de movimentos 

corporais.), com outras áreas do conhecimento, podem enriquecer as práticas das 

crianças. Para BUSS-SIMÃO (2006, p. 4), 

 

A prática pedagógica da EF na educação Infantil deve 

contribuir para ampliação das linguagens, das interações e da 

leitura de mundo por parte das crianças, permitindo aos 

mesmos um papel mais ativo em seus movimentos, respeitando 

os seus interesses e necessidades, e que, nesta faixa etária só 

pode se caracterizar pela brincadeira.  

 

Segundo a autora, para alcançar esse principio é preciso que o adulto (o docente) 

que está com as crianças desenvolva a capacidade de observação e registro de modo a 

capturar não apenas o que as crianças identificam/ falam/ sentem/ experimentem, mas 

como elas fazem, ou seja, capturar a lógica de pensar, agir, experimentar o corpo, o 

espaço, o tempo, os objetos, as brincadeiras e as relações sociais que, muitas vezes, aos 

adultos parece sem sentido.  

Destaco que a brincadeira aliada à dança se apresenta com essa possibilidade de 

estabelecer um espaço e tempo de liberdade para se expressarem, criarem, 

desenvolverem, cooperarem, praticando uma linguagem corporal.  

 De acordo com Buss-Simão (2011) o tempo de infância é um tempo lúdico, das 

brincadeiras, do faz de conta, do movimento, dos risos, dos choros, da exploração aos 

tempos e espaços e de fazer tudo de novo.  Portanto, nas práticas pedagógicas a 

ludicidade é algo que se encaminha para o educar, leva as crianças a viajar no seu 

imaginário, o que estimula um desenvolvimento proximal (MELLO et al. 2015). Segundo 

LIMA, PORPINO 2011: 
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 A dança, juntamente com todas as possibilidades de expressão da criança, 

constitui um universo de signos (movimentos e gestos com 

sentidos/significados) que expressam uma situação histórica e social que, por 

sua vez, fundamenta a experiência sensível (forma de tratar, perceber as 

coisas e conhece-las), a relação com a natureza, com as coisas, com as 

palavras e com a imaginação (LIMA, PORPINO, 2011, p.121). 

 

 

 De acordo com Laban (1978, apud GALVÃO, 2011), o conceito de corpo 

proposto pelo investigador da linguagem do movimento pode ajudar nos processos de 

observação e reflexão sobre o ensino da dança. 

 

O corpo é nosso instrumento de expressão por via do movimento. O corpo 

age como uma orquestra, na qual cada seção esta relacionada com qualquer 

uma das outras e é uma parte de um todo. As varias partes podem se 

combinar para uma ação em concerto ou uma delas poderá executar sozinha 

um certo movimento como "solista", enquanto as outras descansam. Também 

há a possibilidade de que uma ou varias partes encabecem o movimento. 

Cada ação de uma parte particular do corpo deve ser entendida em relação ao 

todo que sempre deverá ser afetado, seja por uma participação harmoniosa, 

por uma contraposição deliberada, ou por uma pausa (LABAN, 1978, apud 

GALVÃO, 2011, p.67). 

 
 

A definição de Laban aborda a complexidade que abrange toda e qualquer ação 

do corpo. Nessa mesma linha, Mauss (2003, apud GALVÃO, 2011, p.34) afirma que " 

[...] o corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem. Ou, mais exatamente, 

sem falar de instrumento: o primeiro e o mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo 

meio técnico, do homem, é o seu corpo". 

 Laban (1978) e Mauss (2003), citados por Galvão (2003), nos apontam a 

necessidade do conhecimento e do domínio das ações corporais. Assim, as técnicas de 

uma dança estão relacionadas à cultura de uma sociedade, ao seu movimento de 

transformação.  

Para Lima e Porpino (2011), a dança é destacada como uma linguagem criativa, 

sensível e silenciosa, cuja voz e seu signo são os movimentos e gestos corporais; como 

um conhecimento relevante para a educação das crianças, uma vez que não é apenas 

manifestação de sentimentos, mas uma forma “transcendental, paradoxal” de nos 

relacionarmos e darmos sentido à vida.  

 O projeto, considerando seu espaço de atuação na educação infantil, propõe 

como objetivo levar aos estudantes práticas educativas com diferentes tipos de danças. 

Nesse sentido, quando assumi o projeto na qualidade de bolsista, minha atuação se deu 

em parceria colaborativa com uma estudante do curso de Licenciatura em educação 
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Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) voluntária no projeto. Nossas 

práticas pedagógicas eram endereçadas a duas turmas com um total de quarenta alunos, 

vinte em cada sala. Quando percebi que as crianças estavam de fato sob a minha 

responsabilidade, o primeiro objetivo foi tentar conseguir a confiança delas, mostrando 

que juntos poderíamos construir uma relação produtiva, com brincadeiras e práticas 

formativas.  

Com esse intuito, primeiramente foi desenvolvida uma aula de boas vindas, com 

o objetivo de nos apresentarmos por meio de brincadeiras dançantes
4
. Foi um grande 

desafio, tive um pouco de dificuldade na realização das práticas, mas não me apavorei, 

respirei e dei continuidade. Com o decorrer da aula a participação foi crescendo. 

A partir daí passei a criar estratégias pedagógicas
5
 para que me enxergassem 

como a pessoa responsável pelo momento de aula. Assim, a cada aula trazia 

conhecimentos a serem apropriados e reelaborados por eles. Nesse contexto, com o 

decorrer das aulas, o sentimento de ser docente passou a criar força. Sem dúvidas, o 

modo como busquei tratar as aulas e os conhecimentos ali trabalhados proporcionou 

esse sentimento.  

Esse sentimento não surgiu do nada. As memórias de aprendizagens em 

situações anteriores certamente ajudaram nessa construção. Cito, por exemplo, a minha 

participação no Pibid
6
 e no Grupo de Dança Andora Ufes, que me ampararam a ter mais 

confiança no cotidiano das aulas. Tudo é um processo, aos poucos o graduando vai 

criando maneiras, gestos, que vão constituindo o profissionalismo.  

Pensando minha formação, o ser docente, relatarei práticas que trouxeram maior 

impacto no meu período de intervenção, práticas com as danças populares: carimbó, 

parafuso e capoeira. 

 

6 Vivências das crianças e protagonismo infantil na construção das práticas 

pedagógicas 

                                                           
4
 Música da pantera cor de rosa, morto e vivo, dança das cadeiras e vem cá meus pezinhos. 

5
Foram desenvolvidas estratégias para chamar a atenção das crianças, iniciava-se com brincadeiras 

recreativas, proporcionando um momento de interação com brincadeiras de rodas, utilizando a música 

“vem cá meus pezinhos” a “comida brasileira” e também alguns comandos como “pan pararam pan”. 

Quem está me ouvindo põe a mão na cabeça, no pé, a boca, etc. Ao falar esse comado todos prestariam 

atenção em mim.  
6
 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) tem como objetivo colocar o graduando 

já na experimentação de “ser professor” dentro das instituições  escolares. 
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Relatar momentos da minha intervenção foi um exercício que considero auto-

formativo, que se “[...] implica com o significado atribuído às experiências e ao 

conhecimento de si, narrando aprendizagens experienciais e formativas daquilo que 

ficou na memória” (SOUZA, 2007, p.9). Recordo das tentativas iniciais de materializar 

o protagonismo infantil nas intervenções com dança e do esforço que fazia para tentar 

dialogar com a racionalidade das crianças.  

Para a construção das práticas pedagógicas pensadas de acordo com os 

pressupostos apresentados pelo projeto CriaDança, priorizando sempre  no compreender 

das crianças e seu protagonismo, foram desenvolvidas através de brincadeiras 

historiadas e atividades que contribuíram com o ensino das danças, sabendo respeitar 

esse momento de formação humana, relacionando-se ao dançar em grupos e em duplas, 

bem como vivências que potencializam a expressão corporal das crianças, sujeitos de 

direito e, portanto, como protagonismo em suas ações. 

Além da articulação dos pressupostos do projeto CriaDança e do projeto 

institucional da Criarte, a escolha das formas de dança a serem tratadas como conteúdo 

nas aulas considerou o conhecimento que adquiri ao longo da minha trajetória de 

formação docente. Certamente, minha participação como integrante do Cia de Dança 

Andora UFES me fez conhecer, vivenciar, praticar diferentes manifestações culturais, 

que eu desconhecia, em apresentações estaduais, festivais nacionais e internacionais. 

Além disso, por meio das atividades vinculadas ao Projeto Cuidadores que dançam nos 

atendimentos à extensão do CEFD/UFES, busquei conhecer, aprofundar, trabalhar 

diferentes culturas dentro no projeto CriaDança.  

As práticas pedagógicas foram pensadas de acordo com a faixa etária dos 

envolvidos, sendo feitas adaptações dos conteúdos para facilitar a compreensão das 

crianças, sem privá-los do real contexto histórico de cada dança. 

 

7 Ensinando a cultura Popular por Brincadeiras Historiadas  

7.1 Carimbó 

A primeira intervenção foi realizada coma dança do Carimbó. Nesse aula, tive 

como objetivo, possibilitar aos alunos conhecimentos sobre a manifestação cultural da 

dança, vivenciando-a através de brincadeiras lúdicas o seu contexto histórico cultural, 

tendo como princípio o saber respeitar as diferentes culturas existentes na sociedade e 

sua formação humana pela/para dança. 
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 O carimbó se constitui uma manifestação folclórica que inclui dança e música. 

Característico da região norte do país, mais especificamente do Pará. De origem negra, 

o carimbo surgiu, basicamente, durante as festas em que negros cultuavam um dos seus 

grandes padroeiros São Benedito. Era executada, inicialmente, em 8 de dezembro, em 

torno do Mastro do Divino. Com o tempo, porém, ela tomou feição menos religiosa e 

mais popular, passando a ser uma das principais danças de todo o povo, praticada em 

qualquer festa religiosa ou não (FELIPE, MANZO, 2000, p.36). 

Existem diferentes lendas que constituem o carimbó,  uma delas é a de que o 

boto cor-de-rosa sai dos rios amazônicos nas noites de festa junina. Com um poder 

especial, consegue se transformar num lindo, alto e forte jovem vestido com roupa 

social branca, ele usa um chapéu branco para encobrir o rosto e disfarçar o nariz grande. 

Vai a festas e bailes noturnos em busca de jovens mulheres bonitas. Com seu jeito 

galanteador e falante, o boto aproxima-se das jovens desacompanhadas, seduzindo-as. 

Logo após, consegue convencer as mulheres para um passeio no fundo do rio, local 

onde costuma engravidá-las. Na manhã seguinte volta a se transformar no boto.  

A lenda traz também que o boto cor-de-rosa é considerado amigo dos pescadores 

da região amazônica. De acordo com a lenda, ele ajuda os pescadores durante a pesca, 

além de conduzir em segurança as canoas durante as tempestades. O boto também ajuda 

a salvar pessoas que estão se afogando, tirando-as do rio. 

 A dança foi praticada por brincadeiras historiadas como forma de potencializar a 

vivência. Inicialmente, foi pedido para que as crianças sentassem em roda, foi explicado 

que é uma dança do norte do Brasil, situado no estado do Pará, cuja origem se deu 

através dos negros que dançavam em festas comemorativas. Há muito tempo, foi 

contado, que em dia de festas, existiam botos que saíam do rio amazonas e se 

transformavam em lindos homens. A lenda foi desenvolvida da seguinte maneira: 

 

Existem botos que vivem no rio amazonas. Ao anoitecer, esses botos 

se transformavam em lindos homens e saíam pela cidade em busca de 

mulheres para dançar. Esses homens botos todas as noites ouviam certa 

canção lá no meio da floresta, e se sentiam curiosos e atraídos por essa 

canção, mas ao nascer do sol eles precisavam retornar ao rio, pois virariam 

botos novamente. Certa noite, os meninos botos resolveram procurar essa tal 

música na floresta e quando encontraram, se depararam como uma grande 

festa e com lindas meninas dançando uma musica de Carimbó. Os botos 

contentes tentaram se aproximar das meninas para poder dançar junto com 

elas, porém as meninas não gostaram muito da ideia e os deixaram dançando 

sozinhos. Nesse momento, o sol já estava a renascer e os homens botos 

retornaram ao rio. Durante o dia, os botos ficaram pensando “por que elas 

não aceitaram dançar conosco?” E foi aí que tiveram uma ideia: - Lembraram 

que na beira do rio existiam lindas flores, então decidiram levá-las como 

http://www.suapesquisa.com/geografia/rios.htm
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/historia_festa_junina.htm
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forma de agradá-las. E assim foi feito! Quando anoiteceu, os botos 

recolheram as flores que havia em volta do rio e levaram para a tal festa. 

Chegando lá, os meninos botos ofereceram as flores para as dançarinas e logo 

elas aceitaram e passaram a noite a dançar, com suas saias lindas a rodar e 

com o boto a bajular, logo iria amanhecer e os homens botos precisavam 

voltar ao rio. (DIÁRIO DE CAMPO, 18-08-2016).  

 

 Após a explicação, foi iniciada a brincadeira em forma de dança: “A 

transformação dos botos". Na tentativade envolver as crianças, os levamos a viajar no 

seu imaginário. Os meninos colocaram as cabeças de botos e se posicionaram em cima 

de um TNT azul, que representou o nosso rio, as meninas vestiram as saias rosa, no 

mesmo material, e a floresta foi representada pelo restante de espaço da sala.  

 Antes da transformação dos botos, as meninas dançaram livremente a música da 

Lia Shopia
7
 da dança carimbó. O sol se pôs (luzes apagadas) e assim os botos 

começaram a se transformar em homens, saindo a procura de mulheres para dançar. 

Nesse primeiro momento, as meninas foram orientadas a recursar a dançar com os 

botos. Somente aceitariam com a entrega das flores. No momento em que as meninas 

recusavam, os meninos botos voltavam à beira do rio e pegavam as flores e novamente 

iam até as meninas entregando-as, dessa forma, passavam a dançar o carimbó durante 

toda a noite, elas rodavam suas saias e os meninos as bajulavam.  

Durante o desenvolvimento da prática, uma menina me perguntou, “tia eu posso 

ser boto?” Então pensei: “porque não?” Coloquei a cabeça de boto nela e voltamos para 

o início da brincadeira, logo outras meninas passaram ser botos também.  

Essa experiência me conduziu a fazer uma avaliação a respeito de como estava 

conduzindo as aulas no sentido da manutenção de uma cultura binária e arbitrária em 

relação às cores para meninos e meninas. Nessa reflexão, percebi também que eu havia 

separado meninas e meninos pelas cores azuis para meninos e rosas para as meninas, 

mantendo uma padronização de separação entre o que é a cor socialmente designada aos 

meninos e o que é a cor designada às meninas. Ou seja, estava mantendo uma ficção 

criada com interesses de padronizar as posições de meninos e meninas pelo sexo 

biológico conforme papéis sociais designados a cada um. Segundo Bourdieu (2016, p. 

33), essa estratégia esta na base do que chama de violência simbólica:  

A imposição da cultura (cultura arbitraria) de um grupo como a verdadeira 

ou a única forma de cultura existente. Os indivíduos que sustentam as formas 

                                                           
7
 Música de autoria da cantora Lia Shopia: “Ai menina”, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=cQg8tk4D5A8>.  Acesso em: 22 de Nov. 2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQg8tk4D5A8
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dominadas da cultura podem, por outro lado, da mesma forma como ocorre 

no interior de um campo específico, adotar uma de duas estratégias 

diferentes. 

 

 

Refletindo sobre esse acontecimento, não o vejo como algo negativo, e sim 

como uma forma de potencializar minha formação. Ponderando como futura professora 

de Educação Física trabalhando a dança como conteúdo, pensarei em novos métodos 

para potencializar minhas práticas, entendendo que a brincadeira é para todos 

independentes se a criança é do sexo masculino ou feminino. Ou seja, a brincadeira ou o 

brinquedo são objetos que podem ser manipulados e usados por todas as crianças na 

medida de seus desejos. O objeto não tem sexo, mas por uma questão cultural de separar 

o lugar e o papel de homens e mulheres na sociedade, impomos para cada sexo um tipo 

de brinquedo ou brincadeira. De fato, o que isso cria ao final são dissimetrias, 

hierarquias, desigualdades e, não raro, levam a violências.  

Apesar disso, não podemos negar que a brincadeira com a lenda permitiu às 

crianças liberdade de expressão, provocando sensações prazerosas os levando à 

repetição da dinâmica. Vale ressaltar de forma positiva o momento da entrega das flores 

as meninas, tendo em vista a formação humana das crianças, o ensino pela dança 

transmitiu sentimentos de respeito, cuidado com o próximo. Alguns meninos durante a 

prática se sentiram envergonhados na entrega das flores, mas com o decorrer da 

brincadeira foram se soltando e no final estavam se sentindo confortáveis na realização. 

Também aqui podemos pensar que se tivéssemos estimulado as crianças a decidirem 

quem queria entregar flores talvez os meninos também tivessem recebido flores das 

meninas, o que poderia ter sido interessante também para a “quebra” de paradigmas 

sobre ser menino e menina em relação à sensibilidade, por exemplo. 

 

Imagem 02 Os alunos vestidos de botos dentro do rio esperando anoitecer para virarem homens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 
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.     Imagem 03 Anoiteceu e os botos viraram homens e dançam carimbó com as meninas. 

 

 

 

 

 

                                                  

 
 

 
 

 

 
 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

 

Outra brincadeira que teve um envolvimento e desenvolveu-se de forma a 

potencializar o ensino da dança, foi a do “passa a bola”. 

 As crianças sentaram-se em roda com os joelhos encostados um nos outros e a 

vivência se deu de acordo com a música de carimbó "Ai menina” de Lia Sophia. As 

crianças passavam a bola de mão em mão, com o parar da música, a criança que estava 

com a bola iria ate o meio da roda e demonstrava sua dança partindo do seu 

conhecimento. Nesse momento, algumas crianças sentiram-se constrangidas para a 

realização da dinâmica e como forma de deixá-las à vontade para sua realização, me 

prontifiquei a vivenciar junto com elas para que se sentissem mais confiantes na sua 

realização. 

 No início, ocorreram algumas resistências advindas dos meninos, e também de 

uma menina, pois não se sentiu à vontade para a realização da dança no momento da 

brincadeira, mas que realizaram a dança em momento de grupo.  

Imagem 04 As crianças realizando o passa bola com a musica do carimbó. 

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 
 
 

 



  19 
 

Imagem 05 A criança dançando carimbó que ficou com a bola no parar da música. 

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

Outra atividade que proporcionou um momento de aprendizado e envolvimento das 

crianças foi a “Brincadeira com o lenço”. 

 Foi dado às meninas lenços que tinha como objetivo convidar o menino para 

dançar o carimbó. O menino que ela escolhesse teria que seguir o lenço até o momento 

que elas deixassem o lenço cair no chão, assim os meninos tentariam pegar utilizando 

alguma parte do corpo, sendo que o objetivo é tentar conseguir primeiramente com a 

boca, testando suas limitações e em seguida com o uso das mãos. A brincadeira se dava 

em como o menino pegaria o lenço do chão. 

 

Imagem 06 Os meninos pegando os lenços utilizando  parte do corpo. 

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

 

 Um fato interessante que ocorreu nessa brincadeira foi que ao colocar a música 

“Ai menina”, as crianças por si só construíram uma roda para dançar, elas iam ao meio 

rodando as saias, e os meninos ficavam a bajular, esperando elas jogarem o lenço no 

chão, e quando o lenço caía, os meninos tentavam primeiramente pegar usando a boca. 

Quando não conseguiam, pegavam com as mãos, dançando tanto em duplas como em 
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roda. Essa prática constitui em uma "cultura de pares" em que seu corpo é a linguagem, 

sendo a construção de culturas entre elas. 

 

Imagem 07 Crianças pegando o lenço. 

 

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

 

 Corsaro (2011) nos ajuda a compreender as crianças como “seres produtores de 

cultura”. Em suas experiências de pesquisas, o autor identifica uma “cultura de pares” 

que se dá “entre” os infantis. Essa cultura que revela o interesse das crianças é 

produzida e compartilhada com seus pares. Assim, a partir da ausculta às práticas 

infantis é possível perceber esse movimento na vida cotidiana das crianças e estabelecer 

relações com o universo infantil.  

 A dança do carimbó foi um dos maiores desafios, pensando na formação e no 

desenvolvimento humano das crianças levantei algumas questões que me perturbavam: 

Como transmitir essa manifestação às crianças? Será que terá alguma contribuição para 

sua formação humana? As crianças compreenderão as diferentes culturas?

 Conduzir esse conteúdo à Educação Infantil provocou uma série de sentimentos 

principalmente de insegurança e medo. Isso fez com que eu passasse a pesquisar 

diferentes maneiras e formas de obter conhecimentos sobre a dança: planos e relatórios 

dos antigos bolsistas, pesquisa sobre o contexto histórico do carimbó, desenvolvimento 

de práticas pedagógicas lúdicas, etc. Tudo a partir da ideia de que estávamos 

trabalhando com a primeira infância, momento em que a brincadeira se encaixa de 

forma confortável ao seu imaginário. Então pensei “quais brincadeiras?” Foi então que 

com a ajuda dos vídeos e planos de aulas realizados anteriormente pelo Projeto 

CriaDança pude construir brincadeiras que ajudariam no processo pedagógico 

pretendido. 

 Como contribuição para minha formação e também respondendo às perguntas 

questionadas logo no início da dança, pude perceber, por um lado, o avanço das crianças 

no decorrer das intervenções, conhecendo e diferenciando as diferentes culturas 

existentes, quem as praticava e onde eram desenvolvidas, ampliando o respeito ao 

próximo e a sua cultura. Por outro lado, o ensino da dança proporcionou conhecer meu 

lado artístico, criativo, me motivando, a partir da docência,  a ser uma professora 

pesquisadora da minha prática, investigadora, buscando conhecimentos em livros, 
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internet, fazendo-me refletir sobre as práticas e de potencializá-las, me tornando 

confiante a trabalhar a dança como conteúdo das minhas aulas de Educação Física.  

 

7.2 Dança dos Parafusos  

 A segunda dança desenvolvida foi a dança dos parafusos. O objetivo que tive foi 

de problematizar o contexto histórico-cultural da dança por brincadeiras historiadas, 

oportunizando a sensibilidade dos sentidos e da criatividade a partir de vivências lúdicas 

no processo de descoberta do próprio corpo com suas possibilidades de movimentos e 

exploração do espaço. 

 A dança dos parafusos é de origem negra da cidade de Lagarto, no estado de 

Sergipe. Firmou-se enquanto manifestação popular a partir dos anos 1980, quando o 

grupo de mesmo nome da dança foi convidado a participar do Festival de Folclore de 

Olímpia
8
. Lá, o grupo alcançou uma expressão nunca antes vista, com destaque tanto a 

nível regional como nacional. Dançada somente por homens, vestidos de anáguas de 

renda completamente branca, eles realizam movimentos em 360º sobre si mesmos, no 

sentido horário e anti-horário  parecendo, dessa forma, a “volta” de um parafuso. 

Formado pelo padre José Saraiva Salomão, a origem do grupo remonta o ano de 1897. 

O grupo faz alusão à fuga de escravos das senzalas (SANTOS, 2013).  

 Conta-se que durante o período de escravidão muitos escravos que fugiam das 

senzalas faziam quilombos no meio da mata tentando se refugiar dos feitores e capitães 

do mato. Durante o período de lua cheia, eles saíam para “roubar” comida dos 

engenhos. Durante a volta para os quilombos, pegavam as roupas das sinhazinhas que 

ficavam penduradas em varais. As indumentárias eram feitas de renda e com muito 

bordado escolhidas pelas filhas dos senhores de engenho. Os escravos pegavam todas as 

peças e começavam a colocar peça sobre peça, até atingir sua cabeça. Com o corpo 

coberto de panos brancos, eles saíam pulando e fazendo voltas durante o luar. As 

pessoas que viam os escravos imaginavam serem assombrações e não tentavam 

recuperar suas coisas “roubadas”. 

Na realização da dança com as crianças foram utilizadas estratégias com aulas 

historiadas e dramatizadas.  Iniciei a aula explicando que se trata de uma dramatização e 

comecei a narrativa:  

                                                           
8
 Uns dos maiores festivais de Folclore Brasileiro do Estado de São Paulo. 
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Conta-se que, durante o período da escravidão, em que os negros não 

possuíam direitos e nem liberdade, conhecidos como escravizados
9
 

tentavam como forma de si libertar da opressão fugir das senzalas onde 

eram colocados, e os que conseguiam essa conquista, construíam quilombos 

no meio da floresta tentando se refugiar dos feitores e capitães do mato. 

Durante o período de lua cheia, eles saíam das senzalas para “pegar 

emprestadas” as roupas das sinhazinhas que ficavam penduradas em varais. 

Os escravizados pegavam todas elas e começavam a colocar peça sobre 

peça, dessa forma até atingir sua cabeça. Com o corpo coberto de panos 

brancos, eles saíam pulando e fazendo voltas durante o luar, os feitores e 

capitães do mato quando viam os escravizados imaginavam que eram 

assombrações e não tentavam recuperá-los, dessa forma conseguiam fugir 

para o quilombo. (DIÁRIO DE CAMPO, 08-09-2016) 

 

Após a contextualização, os alunos são levados a voltar ao mundo dos 

escravizados. Pedi para que eles se transformassem
10

 em ‘negros’ para participar da 

brincadeira e o voluntário que me acompanhava se tornou o capitão do mato. Então, os 

alunos fingem que estão saindo das senzalas (atrás da cortina) para poder fugir. Assim 

que apago a luz é como se virasse de noite, então eles saem girando para assustar o 

capitão do mato (o voluntário). Acreditamos que com essa dramatização 

potencializaríamos a compreensão das crianças a respeito do contexto histórico dessa 

forma de dança. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 08 Crianças vestidas de fantasmas atras da cortina (Senzalas) para assustar o capitão do mato 

                                                           
9
 Usamos o termo escravizado, pois consideramos que as pessoas trazidas de África foram escravizadas, 

portanto, não cabe o termo escravo como se isso os constituísse por si mesmos sem uma ação de 

dominação e exploração dos colonizadores. Nessa linha, nossa compreensão é que não são escravos, mas 

pessoas que foram escravizadas (SILVA, 2017). 
10

 A transformação se deu na palavra mágica que utilizamos "alacazam". Todos colocaram as mãozinhas      

para frente e as balançando falaram bem alto para acontecer a transformação alacazam, a partir daí todos 

eram escravos.  
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Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

Em seguida, foi desenvolvida a brincadeira "Quem é o fantasma?” Nessa 

brincadeira, tivemos o detetive (uma das crianças) que iria tentar descobrir quem era o 

fantasma. Foi escolhido um detetive para se retirar da sala junto com o voluntário por 

alguns instantes, enquanto o restante do grupo permanecia sentado. 

Assim que o detetive saía, escolhíamos duas crianças para se tornarem nossos 

fantasmas, eles eram cobertos com saias e chapéus brancos. Pedi ao restante da turma 

para permanecer em silêncio e aos fantasmas, por assim dizer que tomassem cuidado 

para que não aparecesse nenhuma parte do seu corpo. Terminando-os de cobri-los, os 

alunos chamam o detetive bem alto gritando: “Pode vir.” 

Quando o detetive entrava na sala, tinha a função de tentar descobrir quem eram os 

fantasmas. E assim que o detetive realizava a descoberta dos fantasmas, a brincadeira 

reiniciava. 

 

Imagem 09 As crianças tentando adivinhar quem é o fantasma. 

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

 

Essa brincadeira impactou as crianças de forma surpreendente, provocando 

sensações de curiosidade se o detetive iria consegui descobrir, trazendo-as totalmente 
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para esse imaginário. Muitos não conseguiam se controlar de tão conectados que 

estavam com a brincadeira, passando a ajudar o detetive quando estava com dificuldade 

de descobrir. Ouvia-se dos alunos durante a atividade: “Será que ele vai adivinhar?” 

“Professora, eu posso ser o próximo fantasma?” 

O momento da descoberta de quem era o fantasma se tornou uma diversão que 

os levava a querer repetir diversas vezes a brincadeira, proporcionando uma vivência 

muito prazerosa, praticando exercícios psicossociais, percepção, imaginação, 

criatividade, curiosidade e vontade em participar. 

Apesar da diversão proporcionada, percebemos em uma criança certo receio no 

momento da brincadeira. Quando tocamos em personagens que certamente têm um 

contexto assustador, por exemplo, "fantasma", corremos o risco de provocar em 

algumas crianças sentimentos de inseguranças, medos, levando-as a não participar das 

brincadeiras e até mesmo da dança. Foi o que ocorreu com essa criança. Talvez se no 

início da brincadeira, tivéssemos criado uma situação de aprendizagem mais bem 

elaborada para esclarecer que os fantasminhas eram de brincadeira, que eram algo 

apenas da nossa imaginação e que gostariam de brincar conosco, a criança teria tido 

outra reação. Mas tivemos que agir depois da reação da criança falando que o fantasma 

era bonzinho e que iria atrás das pessoas más, como o capitão do mato e os feitores. 

Partindo disso, o convidei a ser o "detetive" e ele não quis ir, mas com o decorrer da 

aula, consegui demonstrar para essa criança que os fantasmas não eram de verdade, e 

quando percebi que ele estava querendo brincar, porque começou a ajudar chamando o 

detetive, perguntei a ele se gostaria de se tornar o detetive. Ele rapidamente me disse 

sim. 

Analisando esse acontecimento, enxergo-o como um avanço, pois a explicação é 

fundamental para o entendimento da criança, saber o que estar acontecendo no seu 

ambiente é de suma importância.  

No decorrer da brincadeira, uma menina falou “tia, e a dança?” “Você falou que 

iriamos dançar”. Isso demonstra que em cada intervenção as crianças já esperam algo, 

sua curiosidade sobre o que vamos dançar e brincar. Após esse momento de brincadeira, 

iniciei a dança dos parafusos com uma técnica de contagem
11

. Nesse momento, uma 

criança se pronunciou: “Já sei, vai ser duas voltas para o lado direito e duas para o lado 

esquerdo.” 

                                                           
11

  Dava-se da seguinte maneira: dois giros para a direita e dois giros para a esquerda. Sendo uma forma 

dos estudantes não sentirem tonteiras.  
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Imagem 10 A dança dos parafusos 

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

 

Passamos, então, a dançar com essa contagem e em seguida os deixei livres 

como forma de se expressar. Logo se percebe entre as crianças a brincadeira, “Assusta o 

capitão do mato”, elas se escondem atrás da cortina e começam a sair realizando a dança 

dos parafusos.  

A próxima brincadeira foi a do “Pique- parafuso”. As crianças foram 

convidadas a retornar ao mundo dos escravizados. Nessa brincadeira, teríamos o capitão 

do mato (o pegador) e os escravizados (os fugitivos). A partir do momento em que o 

capitão do mato pegava os escravizados, eles ficariam congelados com os braços 

abertos e para poder salvá-lo, o escravizado que ainda não tinha sido pego realizava o 

giro dos parafusos na sua frente, passando a descongelar e assim voltando para a 

brincadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11 As crianças brincando do pique parafuso 
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Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

 

Trabalhar essa manifestação contribuiu para minha formação acadêmica, pois desde o 

momento que tive a oportunidade de assistir ao grupo de dança no festival em Olimpia-

SP fiquei encantada. Tudo me tocou de forma que parecia estar vendo meus alunos 

dançando, foi nesse momento que procurei ter maior conhecimento sobre o grupo. Em 

conversa com um dos integrantes, passei a conhecer sobre o contexto histórico e percebi 

a relação com meu projeto do criaDança.  

O ensino da dança me proporcionou conhecer, investigar meus talentos 

artísticos, criativos, fazendo-me refletir sobre a docência, construindo práticas 

educativas, valorizando a cultura afrobrasileira, e possibilitando às crianças contatos 

com diferentes culturas existentes no Brasil e apreciá-las em formas de brincadeiras. 

Um dos maiores desafios foi pensar as brincadeiras que interligavam com a 

história da dança, levando-me a pesquisar diferentes fontes, em busca de artigos, 

postagens. Passei a buscar, por exemplo, brincadeiras de giros, com a figura de 

fantasmas para sempre potencializar minhas práticas.  

 

7.3 Capoeira  

 A terceira prática foi com o conteúdo capoeira que teve como objetivo conhecer 

seu contexto histórico-cultural por brincadeiras, incentivando através dessa 

manifestação a valorização da cultura afro-brasileira. Apreciando o dançar em forma de 

luta e suas contribuições para comportamento humano (motora, afetiva, cognitiva e 

social). 

 A origem da capoeira data da época da escravidão no Brasil. Muitos negros 

foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, 

nas fazendas de café, nas roças ou nas casas dos senhores. A capoeira era uma forma de 

luta e de resistência.  
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Porém, para não despertarem suspeitas, os escravizados adaptaram os 

movimentos da luta aos cantos da África, fazendo tudo parecer uma dança. A capoeira 

foi ficando do jeitinho que ela é hoje, gingada. Segundo Mello et al. (2010, p. 2), apud 

Mello et al. (2015, p. 174): 

Em função de sua riqueza histórica, simbólica e motora, a capoeira se 

constitui em uma das principais manifestações da cultura popular brasileira. 

De prática marginal, criminalizada pelo Código Penal de 1890 a Patrimônio 

Imaterial da Cultura brasileira, reconhecida
12

 em 2008, a capoeira percorreu 

uma longa trajetória. Nascida no período escravocrata, atualmente, a capoeira 

ocupa cada vez mais diferentes espaços, como escolas, universidades, clubes, 

academias em distintos contextos sociais, inclusive no exterior.  

 

 Do ponto de vista pedagógico, a capoeira oferece possibilidades para o 

desenvolvimento das diferentes dimensões do comportamento humano (motora, afetiva, 

cognitiva e social).  

 Pensando no desenvolvimento das crianças, foram utilizadas diferentes 

estratégias para o ensino da capoeira. Iniciei com aulas historiadas e Dramatizadas. 

Inicialmente, foi realizado uma roda e todos se sentaram. Nesse momento, foi 

perguntado ao grupo se já conheciam alguma coisa de capoeira, se sabiam quando e 

como surgiu a capoeira, sobre  os escravizados  e feitores, tudo para verificar o nível de 

experiência ou vivência que possuíam para adequarmos a partir dali as aulas. Utilizei 

vídeos do mundo Bita “vamos viajar” centralizando a África, Tv Luizão (a história da 

capoeira em desenho), Kids (Capoeira Institucional) contextualizando e demonstrando 

diversos movimentos da capoeira. Em seguida, foi explicado de forma lúdica a historia: 

 Há muitos anos, existiram pessoas que foram obrigadas a vir para o Brasil 

para poder trabalhar em lavouras de café e de cana de açúcar, sendo expulsos 

de suas próprias casas no continente da África , acorrentados e trazidos como 

“escravizados” para o Brasil. Esse povo chamado de escravizados foi 

transportado em navios negreiros sujos, sem alimentação, deparando com 

muita tristeza. Ao chegarem ao Brasil foram colocados em locais chamado de 

senzalas, o que viria a ser  sua atual moradia, obrigados a trabalhar e 

permanecer nessa fazenda. Querendo fugir desse sofrimento, tentavam fugir 

do local, mas era muito difícil porque existiam “Capitães de Mato” que os 

vigiavam, caso algum dos escravos tentasse fugir e fossem capturados eram 

colocados no tronco e apanhavam com chicotes, se nessa tentativa de fuga 

eles conseguissem fugir, iriam para um local chamado "quilombo" onde vivia 

os escravos refugiados. Então, como forma de proteção em suas fugas, eles 

utilizavam golpes de capoeira. Ela foi praticada em forma de dança dentro 

das senzalas, nos terreiros para que os feitores e capitães do mato não 

percebessem que estavam se preparando para a fuga. E hoje essa 

manifestação se tornou um Patrimônio Imaterial da Cultura brasileira, de luta 

de libertação, vivenciada nacionalmente e mundialmente. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 06-03-2017)  

 

                                                           
12

 Titulo concebido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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Feitos os devidos esclarecimentos sobre os termos específicos da capoeira, 

ambientando-os ao contexto que iríamos trabalhar, partiu-se para a primeira atividade, 

"a formação da roda de capoeira". 

 Foram colados no espaço pedaços pretos de cartolinas formando uma roda, para 

que as crianças observassem e aprimorassem o sentindo dela. Foi perguntado às 

crianças o que eram os pontinhos pretos e o que eles estavam formando. A resposta logo 

veio, “uma roda, tia”. Foi pedido para que cada um escolhesse um desses pontinhos para 

se sentar e foi explicado o que era uma roda de capoeira, as vestimentas utilizadas para 

jogar e o que o restante do grupo pratica durante uma dupla jogando em roda. Nesse 

momento, praticamos as palmas, que foram feitas na roda com algumas cantigas
13

  de 

capoeira. 

 

Imagem 12 Crianças fazendo Cocorinha 

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança  

 

Após o ensinamento das palmas, percebi que os estudantes imitavam 

movimentos de animais: caranguejo, cavalinho. Um fato interessante foi de uma menina 

cantando a música “abc da capoeira” e praticando o movimento da ginga. Dando ênfase 

à cultura corporal da criança e as enxergando como protagonista, pedi para que ela nos 

ensinasse a gingar. Então, todas as crianças passaram a observar o movimento realizado 

por ela, começando então a praticarem. Deixei-os expressando e passei a observar seus 

movimentos. A menina que inicialmente estava realizando a ginga fala: “Deixa-me ver 

se vocês estão fazendo certo”, e ela passou pessoa por pessoa. Percebendo as 

dificuldades, adentrei potencializando a prática. Começamos a praticar expliquei as 

                                                           
13

Musicas do ABC da capoeira, AEIOU ,  Peixe vivo e outras canções que foram escolhidas pelas 

crianças como " o sapo não lava o pé", " a baleia".  
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funções dos braços, das pernas, permitindo a defesa quando se joga, e o preparo para o 

ataque. 

Foi priorizado como um ensino aprofundado a adequação dos movimentos de 

proteção da capoeira com defesas e ataques. Primeiramente, foram demonstrados os 

movimentos de Cocorinha, cavalinho
14

, caranguejo
15

, reloginho, meia lua e martelo. 

Segundo Mello et al (2015, p. 186), embora o ensino da capoeira ocorresse por meio da 

imitação dos animais, o ato de imitar não significa, necessariamente, reproduzir de 

forma mecânica os movimentos propostos, pois como trazido por Mello et al (2015, p. 

186) citado por Salientam Rosa et al. (2011, p. 22) 

 

[...] o imitar é uma forma de internalizar as aprendizagens sociais. Entretanto, 

esse processo de internalização social não ocorre de maneira mecânica, pois, 

ao reproduzir aspectos do mundo exterior, as crianças o fazem com as marcas 

da sua singularidade. A imitação é uma forma privilegiada de comunicação; 

logo, na educação infantil, espaço onde a comunicação se apresenta limitada, 

os mecanismos de imitação podem ser utilizados pelo educador para permitir 

as crianças situarem-se em um nível organizacional superior, adquirindo, 

gradualmente, consciência das ações que realizam. 

 

 O segundo momento de aprendizagem se deu em duplas para praticar o jogo da 

capoeira junto com sua musicalidade, aprofundando os ensinamentos feitos nas aulas. A 

partir disso, foram desenvolvidas brincadeiras com diferentes linguagens corporais. Na 

Brincadeira do “capitão do mato” convidamos a todos se tornarem escravizados 

aprimorando educativos de defesa (cocorinha) que foram desenvolvidos em forma de 

musica: “O capitão do mato, corre e pega você”. 

Na letra “O capitão do mato corre e pega você (aponta para uma criança que será 

o capitão do mato) 2x, corre escravizado para o quilombo se esconder (quando falar 

quilombo eles devem fazer a casinha com as mãos)”. A criança escolhida que é o 

"capitão do mato" só pode pegar o "escravizado" que não estiver fazendo o quilombo. 

 

 

 

 

Imagem 13 Crianças fazendo quilombo sendo uma casinha com as mãos 

                                                           
14

  Conhecido como “rabo de araia”, sendo praticado de forma lúdica potencializando o ensino do 

movimento para criança. Trazendo para sua Zona de Desenvolvimento Proximal, segundo Mello, et al. 

(2015, p.182) [...] faz com que as crianças operem em um plano que está além do seu desenvolvimento 

real [...]. 
15

 Usado como educativo de defesa a negativa.  
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Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

 

 Outra brincadeira que potencializou a prática foi "Pique meia lua", utilizando os 

educativos da defesa (cocorinha) e ataque (meia lua). Sendo vivenciada da seguinte 

maneira: havia um pegador (capitão do mato) que tentava pegar as crianças (os 

escravizados), quando uma criança fosse pega ela iria se abaixar fazendo o movimento 

de cocorinha (defesa) e os colegas que ainda não haviam sido pegos deveriam fazer o 

passo da meia lua (ataque) para salvar o colega pego.  

 

Imagem 14-Pique meia-lua 

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

 

 Outra vivência que possibilitou um aprendizado e envolvimento do ensino da 

capoeira foi a prática da bananeira
16

. Antes de praticarmos, passei um vídeo que trazia 

os movimentos da capoeira, dando ênfase ao movimento, perguntei se alguém sabia 

fazer. Logo uma menina fala, “fica com as pernas para o alto”. 

                                                           
16

 Bananeira = Posição em que o indivíduo fica de cabeça para baixo com o corpo apoiado nas mãos e as 

pernas para cima, realizada como forma de ataque em um jogo de capoeira. 
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 Dando continuidade à aprendizagem das crianças, foi praticada a brincadeira da 

"bananeira". A vivência do movimento foi praticada na parede da sala de expressão da 

Criarte. Coloquei colchonetes e para fazer a segurança das crianças (base fundamental 

da atividade) pedi que permanecessem sentadas e para a realização da prática fomos 

chamando uma por vez. Um aluno se expressa dizendo que sabia fazer; então, pedi que 

demonstrasse para turma o movimento.  

 Durante a atividade em que priorizamos a segurança dos estudantes, observava-

se a dificuldade de algumas crianças na execução, repetimos o movimento 

potencializando sua aprendizagem, vencendo suas limitações. No decorrer da atividade, 

um aluno sentiu-se desconfortável, com medo de realizar o movimento. Assim, após 

uma conversa na qual o estimulávamos a acreditar em si e a acreditar que seria capaz de 

executar o movimento, principalmente porque o estávamos segurando e que o 

ajudaríamos a realizar com segurança, a criança arriscou-se a tentar. O resultado foi 

muito positivo, percebeu que era capaz e pediu para realizar novamente o movimento. 

 

Imagem 15 Criança fazendo a bananeira (macaquinho) 

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

 

 Nesse mesmo dia, realizamos também a brincadeira do "Pique- Martelo" que 

possibilitou um aprendizado significativo. Na brincadeira, tinha um pegador (capitão do 

mato) que tentava pegar as crianças (escravizados), quando uma criança era pega ela se 

abaixava fazendo o movimento de cocorinha (defesa) e os colegas que ainda não tinham 

sido pegos deveriam realizar o movimento do martelo (ataque) para salvar o colega 

pego. Após o pegador ter prendido todos, outra criança se tornaria o pegador/a.  
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Imagem 16 Criança realizando movimento do Martelo. 

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

 

 Nessa atividade, as crianças obtiveram um pouco de dificuldade, pois o martelo 

é um chute de frente/lado e muitos estavam confundindo com a meia lua, foi então que 

repassei o vídeo que demonstrava o movimento e voltamos novamente para a realização 

da brincadeira. Passaram a praticar o movimento de forma correta, de acordo com suas 

potencialidades.  

 Durante as intervenções, a musicalidade foi muito forte. Assim, foi desenvolvida 

uma atividade da "Bandinha" em que vivenciaram os instrumentos que dão vida à 

música da capoeira. Passaram a cantarolar e, simultaneamente, bater palmas durante a 

roda da capoeira para as músicas “ABC da capoeira” e “AEIOU” e outras canções. 

Nessa brincadeira, as crianças se sentaram em roda e passaram a vivenciar os 

instrumentos da casaca, pandeiro e do tamborim. Conforme iam vivenciando os 

instrumentos, cantavam as músicas escolhidas por elas para serem tocadas. 

 

Imagem 17 Experimentando a casaca e o tambor 

 

                   

  
Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 
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Por fim, como avaliação do conteúdo, foi realizada a "Brincadeira da Roda" de 

capoeira, com o objetivo de expressarem de forma livre conhecimentos apreendidos 

durante as intervenções, realizadas de acordo com suas potencialidades, ao som do 

berimbau. Durante a roda de capoeira, enquanto uma dupla jogava, dançava, as crianças 

cantarolavam e realizavam as palmas. 

Imagem 18 A roda de capoeira 

                            

 

Fonte: Acervo do Projeto CriaDança 

Um dos maiores desafios quando trabalhado o conteúdo capoeira foi em como 

saber lidar com o preconceito dos pais/mães nessa manifestação. Durante as 

intervenções com a prática da capoeira, percebemos o afastamento de um dos estudantes 

que inicialmente era  participativo, mas no decorrer das intervenções, passou a se negar 

a participar das aulas. Analisando essa situação, resolvi conversar com o estudante na 

tentativa de compreender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que a criança 

relata “minha mãe me ‘proibiu’ de participar das aulas de capoeira”. Fiquei um tempo 

paralisada tentando achar o melhor caminho para ajudá-lo, pensando no que falar. Foi 
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então que respirei fundo e disse que a capoeira é uma manifestação cultural que todos 

podemos praticar, é uma luta, dança que nos permite expressar, descobrir nosso corpo, 

descobrindo nossas potencialidades, mas que respeitava a escolha da sua mãe, pois não 

podemos obrigar a fazer coisas as quais os pais proíbem. Em seguida, voltei e dei 

continuidade à prática pedagógica. 

Essa situação me deixa triste porque os pais o estavam privando de 

conhecimentos que potencializam seu crescimento humano, mas o que me restou foi 

respeitar as escolha dos pais e junto à escola buscar esclarecer aos pais sobre o assunto 

proposto. Esse acontecimento me abalou e me levou a pesquisar, investigar e refletir 

sobre o acontecido. Procurei o professor Fabio Loureiro
17

 para melhor esclarecer e em 

sua entrevista ele me diz: 

 A prática da capoeira dentro da escola deve-se ser problematizada como uma 

prática cultural, um ritual cultural e não um ritual religioso, em comparação, 

a pessoa se torna mestre do jongo, congo, mas não existe religião, e sim um 

ritual cultural. Com a cultura trabalhada dentro da escola, o aluno passa a 

dominar esse ritual cultural, sendo que precisa tocar o pandeiro, tocar 

atabaque, cantar as musicas, mas isso não significa o ritual de nenhuma 

religião. É sim um ritual cultural.  Na capoeira, é a mesma coisa, ela é 

reconhecida pelo comportamento social- histórico cultural que aluno adquiri, 

essas musicas, os instrumentos, não vieram de herança da religião, esses 

instrumentos são utilizados por varias religiões, por exemplo: o atabaque 

existe na igreja católica e em outros lugares. A guitarra, o baixo estão 

presentes. Precisamos entender que as coisas vão se misturando, passam e 

convivem na história.  O tambor é muito mais velho que todos nós, não dá 

para falar que é de uma religião ou de outra. Quanto ao enfrentamento, quem 

tem de fazer esse enfrentamento não é você, você faz o enfrentamento 

pedagógico, enfretamento legal é a direção da escola. Precisa-se deixar bem 

claro, a direção da escola precisa garantir um espaço aberto de aprendizagem 

e de didática, você passa o conteúdo, mas você não vai processar e nem 

questionar o pai, somente  vai dialogar se ele vier perguntar, assim ele dirá: 

se vai proibir a participação do filho na sua prática,  cabe a direção garantir a 

presença da criança, até porque esse conhecimento é garantido por lei. As 

pessoas têm manias, onde as coisas estão sendo definidas, e elas já começam 

a aplicar dentro das escolas não tendo nada definido que é proibido fazer uma 

prática na escola, os pais já olham a prática como uma determinada religião. 

A sua prática é uma prática cultural da capoeira. (26-10-2017) 

                         

Essa manifestação se tornou muito impactante, desafiadora em relação a minha 

formação profissional e humana. Vivendo a docência, desenvolvendo práticas que 

impactaram tanto as crianças como a mim mesma. A proposta de ensino por 

brincadeiras tornando as aulas mais produtivas, o saber lidar com o preconceito dentro 

das aulas, o saber refletir sobre a docência, de investigar, pesquisar foram fatos que 

                                                           
17

 Professor de Educação Física do Departamento de Ginástica , Coordenador do  Projeto de  Capoeira da 

Universidade Federal do Espírito Santo.  
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contribuíram para minha formação.  De acordo com a Concepção de cultura de 

Bourdieu (2016), “[...] nenhuma cultura pode ser objetivamente definida como superior 

a outra”. Os valores que orientariam cada grupo social em suas atitudes e 

comportamentos seriam, por definição, arbitrários, não estariam fundamentados em 

nenhuma razão objetiva, universal.  

 Apesar de arbitrários esses valores, ou seja, a cultura de cada grupo, seriam 

vividos pelos indivíduos como os únicos possíveis, ou seja, como naturais. Para 

Bourdieu (2016), o mesmo ocorria no caso da escola. A cultura consagrada e 

transmitida pelas instituição escolar, não seria objetivamente superior a nenhuma outra.   

 

8 Considerações finais 

Concluímos que as experiências construídas por meio de um projeto que articula 

ensino, pesquisa e extensão se configuram como um espaço de aprendizagem 

significativa para a formação inicial em Educação Física, possibilitando além do 

conhecimento específico do conteúdo dança, maior segurança e autonomia na atuação 

profissional. 

Todas as experiências que foram construídas pelo Projeto de Extensão 

CriaDança contribuíram para a minha formação e o meu amadurecimento pessoal e 

profissional, fazendo-me pensar sobre a formação docente na Educação Física. Tal 

experiência me possibilitou obter um olhar reflexivo sobre o processo ensino-

aprendizagem, proporcionando os diferentes saberes da docência: o saber do 

conhecimento advindo do currículo, projetos e intervenções;  o saber da experiência que 

pude experimentar durante o processo de formação inicial, assim potencializando-as em 

conversas com profissionais mais experientes e os voluntários de atuação; e o saberes 

pedagógicos, obtidos por meio do currículo como o conhecimento da  didática. Com 

isso, pude me desenvolver como ser docente e profissional que é capaz de intervir e de 

educar, compreendendo que para saber ensinar não bastam a experiência e os 

conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os saberes pedagógicos e 

didáticos.  

Portanto, essa oportunidade de vivenciar os diversos conhecimentos que se 

estenderam para além da sala de aula, por meio nos diferentes projetos, laboratórios, 

grupos é de extrema importância para a formação docente. Assim, nossa experiência 

indica que é muito importante que o acadêmico participe de projetos dentro do sistema 
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de ensino, sendo que a articulação ensino-pesquisa-extensão dos projetos da 

universidade proporciona uma experiência fundamental para a formação acadêmica. 

Essas experiências, tomadas pela perspectiva da práxis, faz-nos refletir sobre nossa 

atuação e saberes, potencializando-se por meio da construção das práticas pedagógicas, 

o que possibilita uma bagagem maior de conhecimento que te tornam mais preparado 

para vir atuar na escola.  
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