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RESUMO 

Trata de relato de uma experiência realizada no projeto Criadança, que atendeu 

alunos de 4 e 5 anos. O objetivo do trabalho foi analisar, a partir da própria experiência, 

como se deu o enfrentamento a uma formação normalmente tratada pela literatura como 

deficitária no campo do conhecimento Dança, pelo viés de pressupostos didáticos-

pedagógicos como o protagonismo e a criatividade nas intervenções em aulas com a 

educação infantil. Percebemos que a possibilidade de experienciar aulas de Dança, na 

educação infantil, numa perspectiva de pesquisar a própria prática pode ser fundamental 

para uma formação que propicia ao graduando maior domínio do conteúdo. 

Palavras-chaves: Domínio do conteúdo; Dança; Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Este estudo se constitui como um relato de experiência que se apoia nos 

pressupostos da pesquisa qualitativa por meio da qual busquei analisar minha própria 

prática fundamentada pelo conceito de professor reflexivo (ZEICHNER, 1993; 

PIMENTA, 2005). Desta forma, concebo o ambiente natural como fonte direta de dados 

e apresento uma preocupação maior com o processo e não somente com os resultados.  

Esta pesquisa teve como objetivo a analise de dados a partir da própria prática e 

experiência das aulas desenvolvido no projeto. O investigador na analise de conteúdos 

tenta construir um conhecimento visando o discurso e as disposições. Necessitando 

utilizar métodos que implicam na aplicação destes processos precisos. O conteúdo neste 

contexto se diferencia em três aspectos: análises temáticas que revelam as 

representações sociais a partir de um exame de certos elementos constitutivos; as 

análises formais que incidem principalmente sobre as formas e encadeamento de 

discurso; e as análises estruturais, que põem a tônica sobre a forma como elementos de 

mensagem estão dispostos e tentam revelar aspectos subjacentes e implícitos de 

mensagem (MORAES, 1999). 

Dizendo de outra maneira, o que pretendo olhar é se as minhas ações e atitudes 

(que aqui representam o domínio do conteúdo) se orientaram na direção de planejar e 

realizar uma aula que estimulasse a criatividade e protagonismo das crianças. 

Essa investigação pode ser significativa, por ainda não existir nenhum estudo da 

área que investigue o aprendizado ao discente e seus alunos em situação concreta 

quanto ao protagonismo e a criatividade especificamente. Acredito que o aprendizado é 

uma via de mão dupla, e que as falas, momentos e acontecimentos das aulas devem ser 

repensados para novos planejamentos e práticas.  

Sendo assim, tive interesse de desenvolver intervenções na modalidade de 

ensino educação Infantil, com o conteúdo Dança. Nossa opção, neste trabalho, foi 

analisar as intervenções do primeiro semestre de 2011. O projeto acontecia todas as 

sextas-feiras, de 13h30 às 14h30. E a partir dessa vivência interessou-me também 

desenvolver o meu TCC a respeito de minha formação a partir da vivência com o 

conteúdo Dança no projeto Criadança. 

Tal investigação tem como objetivo específico: a) Acompanhar aulas realizadas 

pelo projeto Criadança durante o semestre de 2011.1; b) Descrever e analisar aulas 

realizadas pelo projeto Criadança durante o semestre 2011.1; c) Analisar a minha 



formação acadêmica, especificamente com o conteúdo Dança, numa vivência com a 

Educação Física no Ensino Infantil; d) Identificar se a minha formação docente foi 

coerente em relação ao tratamento pedagógico dos eixos, criatividade e protagonismo, 

adotados pelo projeto Criadança. 

A Dança como conteúdo em aulas de Educação Física, tem negligenciado esse 

conhecimento, conforme nos aponta Brasileiro (2003) em pesquisa realizada com 

professores da área, por alegações como: falta de conhecimento, falta de materiais, e até 

mesmo preconceitos.  

Diante dessas tensões, o trabalho aqui apresentado busca tratar da formação 

acadêmica em relação ao conteúdo Dança, por meio de um relato de experiência e, visa 

discutir por meio de uma experiência concreta, a possibilidade de enfrentamento do que 

relatamos.  

 

TENSÕES DA/NA FORMAÇÃO ACADÊMICA COM O CONTEÚDO DANÇA: 

APONTAMENTOS HISTÓRICOS 

A Dança, desde 1997, foi atribuída como um componente curricular da 

Educação Física, desde a educação infantil. No entanto, na maioria das vezes, é 

apresentada a escola em eventos e comemorações, não sendo tratada como um 

conhecimento importante para a formação humana, seja na aula de Educação Física, de 

arte ou arte Educação, como preceitua os PCN’s (BRASILEIRO, 2003; MARQUES, 

1997; SARAIVA et al., 2005). 

A Educação Física, como disciplina que deveria tratar da Dança como conteúdo 

em suas aulas, tem negligenciado esse conhecimento, conforme nos aponta Brasileiro 

(2003) em pesquisa realizada com professores da área, por alegações como: falta de 

conhecimento, falta de materiais, e até mesmo preconceitos.  

Na pesquisa feita por Brasileiro (2003) os professores alegam que a falta de 

conhecimento e experiência se dá por não terem tido formação suficiente que os 

capacitassem para o ensino da Dança. Sendo a Dança apenas como complemento e 

atrativo para a vida escolar, alegam que para dar o conteúdo Dança o profissional tem 

que ter vivido a mesma em sua vida seja ela escolar e ou acadêmica, o que não 

aconteceu. Em nossas aulas não objetivamos isso, pelo contrario o objetivo da aula era 

vivenciar e adquirir novos conhecimentos para a prática da Dança. 



Em nossa vivencia buscamos potencializar o domínio que é visto como 

problemática em pesquisas por professores e em relatos de aulas. Buscando através de 

novas praticas este conteúdo, não focando somente no dançar, e sim nos aspectos que 

envolvem a Dança, como o plano, a sintonia da musica, a corporeidade, o tempo, espaço 

e o movimento assim como a velocidade em que o aluno executar, e é claro respeitando 

o aluno de forma individual, sua característica e forma de viver o mundo. 

Quanto à falta de materiais, os professores alegam a falta de um espaço físico 

adequado e recursos como uma das grandes problemáticas. A pesquisadora analisa que 

essa alegação se deve ao fato de que normalmente pensamos a aula de Dança em sala 

climatizada, com espelhos e som de ultima geração, e por não ter isso, negligenciamos o 

ensino da Dança. Porém, no caso dos esportes por não ter quadra, ginásio, não se fazem 

o mesmo, utilizam o pátio, o refeitório e outros, já no caso da Dança, não se tem essa 

criatividade, de arrastar as cadeiras, utilizar a quadra ou outro espaço disponível. 

Quanto às musicas, essas podem ser cantadas pelos alunos, e ate mesmo eles podem 

fazer com instrumentos recicláveis e alternativos. Afinal onde está escrito que a Dança 

tem que ser trabalhada em uma sala espelhada, assim como a Educação Física apenas na 

quadra? É evidente que o favorável seria isso, porém nas escolas municipais e estaduais, 

essa não é a realidade. Então, vamos negar aos alunos essa prática pelo fato de não ter 

espaço correto? Negaríamos o movimento, a expressão devido a isso? 

Em relação ao preconceito a alegação se dá baseada no fato de que muitos 

alunos desconhecem a Dança, outros por causa da religião. Sendo assim, muitos alunos 

são vetados pela família de participarem.  Os próprios alunos principalmente os 

meninos acham que a Dança é coisa de meninas, de pessoas mais delicadas, ou seja, a 

discriminação se dá pela diferença de gênero.  

A sociedade segundo Silva (2012) é construída pelas estruturações e culturas. A 

história ocidental retrata que a Dança foi iniciada em ambientes fechados como clubes e 

teatros no século XIX. Com a chegada da família real ao Brasil modificaram-se os 

costumes, que transformou e modificou a vida social, cultural e política do país.  

Dessa forma, os autores Costa et. al (2011) relatam que foi na Itália no período 

de XV e XVIII que os homens, os praticantes da Dança, exibiam e estereotipava um 

modelo de masculinidade ocidental; aristocráticos, refinados e se exibiam, através de 



gestos refinados, maquiagem e perucas, ao lado da esgrima e de outras práticas 

corporais que era considerada eficaz. 

 A situação se modificou através do nascimento da sociedade burguesa que o 

homem assumiu uma nova postura de masculinidade influenciada pelos americanos, 

passam a ser ‘cobrados’ pela a racionalidade, eficiência, a produtividade e não mais o 

refinamento estético, o verdadeiro homem deveria ser forte, másculo, direto e não 

afetado. Assim os homens que dançavam o ballet profissional eram associados ao 

homossexualismo, mas “[...] a Dança não transforma homens heterossexuais em 

homossexuais e nem garante que mulheres envolvidas com ela mantenham-se na 

‘normalidade’ heterossexual”. (OLIVEIRA apud COSTA, 2012, p. 3). 

 A Dança clássica era um modelo para todas as outras danças, e passaram a ser 

vistas como representação cultural, focada no sexo feminino a mulher se eleva na esfera 

romântica e sublima de movimentos finos. O homem passa a ocupar o lugar subalterno 

na Dança clássica (COSTA, 2011). 

A Dança que era mais executada em festas mais restritas, passou a ocupar um 

patamar maior, com o surgimento de professores, com aulas particulares e em grupo. 

Neste mesmo momento Costa (2011), afirma que a Dança se torna uma festa popular e 

burlesca, e se torna distração em bailes e nos salões da Corte. 

A Dança passa a se torna conteúdo para moças, com toda vigilância e zelo 

possível para torná-las, no futuro boas mães. Porém, o sexo masculino por ter que fazer 

o papel de másculo, vigoroso e eficiente é banido das atividades para desempenhar seu 

papel na sociedade.  

Nesta época Costa (2011) relata que os meninos nas aulas são separados das 

meninas, liberados para fazer outras atividades, como o futebol. Essas marcas são 

assumidas culturalmente pelo corpo masculino e feminino: a mulher como sensível e 

frágil e o homem como o forte e másculo, não cabendo a este realizar movimentos mais 

leves e delicados como alguns movimentos da Dança, especialmente do ballet clássico.  

No caso especifico das aulas de Educação Fisica, as definições de cunho social e 

cultural reforçam a separação de entre meninos e meninas, pois as aulas e as 

distribuições das atividades nestas aulas não se fundamentam nas diferenças biológicas 

entre homens e mulheres e sim nas questões culturais relacionadas á construção de 

gêneros. 



Na história da Dança o preconceito ocorre da alegação baseada no fato de que 

muitos alunos desconhecem a Dança, uns por causa da religião. Sendo assim, muitos 

alunos são vetados pela família de participarem das aulas, alguns alunos, em especial, os 

meninos acham que Dança é coisa de meninas, de pessoas mais delicadas discriminação 

pela diferença de gênero.  

O termo gênero é uma forma de se indicar construções culturais e a criação 

inteiramente social de ideias sobre o papel de mulheres e homens. É uma construção 

social de uma dada cultura para estabelecer e elege a relação, assim as diferenças nos 

contextos históricos dificulta uma afirmação da constituição do ser masculino e 

feminino. 

As pessoas não se submetem a novos olhares, pois rotulam essas manifestações 

como anormalidades sociais, essas diferenças e desigualdades são sustentadas pelas 

relações de gênero, etnia e poder, que controla os gestos do corpo (SILVA, 2012). Esse 

tem sido um ponto de tensão nas aulas de Educação Física que optam tratar a Dança 

como conteúdo. 

 

 A PRÁTICA DO CONTEUDO DANÇA EM MINHA FORMAÇÃO  

Por perceber a presença da Dança na escola como conteúdo extracurricular e, a 

sua quase ausência como conhecimento/conteúdo tratado nas aulas de Educação Física, 

bem como na formação inicial interessou-me uma maior aproximação em relação à 

formação em Dança ainda no curso de Educação Física. Isso foi possível pela 

modalidade de eixo curricular do curso denominada Prática como componente 

curricular (PCC), na disciplina Atividade interativa de formação (ATIF)
1
. 

A ATIF, no curso de Educação Física da UFES, tem sido trabalhada como um 

recurso para a formação focada na relação teoria-prática; traz algo que a formação 

inicial normalmente não consegue por via das demais disciplinas contemplar: a 

aproximação com a prática escolar. Tendo em vista que na ATIF escolhemos o que 

                                                           
1  “As ATIF- Atividade Interativa de Formação são atividades que compõe a matriz curricular do 

curso de Educação Física da UFES podendo se apresentar como um espaço de aproximação do estudante 

a realidade de sua atuação profissional. (SILVA, et al, p. 1- 2, 2011) 

 



vamos estudar dentre diversos temas que nos são apresentados a cada semestre, 

podemos entender a ATIF, como um espaço de formação do graduando.  

Se tratando da formação do professor no curso de Educação Física Ufes, 

Figueiredo (2004) entrevistou alunos do curso, para compreender o que estes absorviam 

no decorrer e na finalização deste curso de formação inicial. Notou-se que a experiência 

sociocorporal do aluno funciona como um filtro de absorção para suas atitudes, pois o 

curso mesmo com um imenso conteúdo não consegue propor a alguns alunos uma visão 

ampla, cultural e histórica da Educação Física. Baseando-se em Tardif, Figueiredo 

(2004) aponta que alguns alunos, pela sua própria bagagem sociocultural, entram e saem 

da universidade com a mesma visão, filtrando os conhecimentos que os convém. Afirma 

que 

[...] as experiências sociais/culturais do aluno agem/funcionam como um 

filtro através do qual ele seleciona/aceita/adere/rejeita os conhecimentos dos 

cursos de formação. Esses filtros, cognitivos, sociais e afetivos, 

processadores de informações, perduram ao longo dos tempos, já que tem sua 

origem na historia escolar e na historia de vida dos alunos. Para o autor, essas 

experiências sociais são responsáveis pelo fato de que alguns alunos em 

formação inicial passem pelos cursos sem mudar suas visões/concepções 

anteriores.” (FIGUEIREDO, 2004). (pagina) 

Uma questão que passou a me afligir é que poderia estar utilizando o espaço 

oferecido pela ATIF apenas como uma filtragem, baseada em meus interesses 

cultivados, inclusive, antes da minha inserção no curso, já que fui praticante da Dança 

na adolescência. Em certa medida, não é possível negar esse fato. No entanto, a inserção 

nessa ATIF, deveu-se muito mais pelo interesse em enfrentar essa “filtragem”, 

buscando superar problemas
2
 quanto ao domínio do conteúdo Dança.  

Assim, a questão que busco responder nesse momento tem relação com a 

perspectiva apontada por Pimenta (2005) de uma formação voltada para a pesquisa da 

própria prática e reflexão sobre a mesma (ZEICHNER 1993, PIMENTA 2005) e busca, 

por meio de relato de experiência, compreender de forma reflexiva. As minhas ações, 

atitudes e aprendizagens frente a experiência de ministrar aulas de Educação Física com 

o conteúdo Dança no  projeto Criadança, em relação aos propósitos do mesmo 

evidenciados em seus eixos orientadores, especificamente quanto ao protagonismo e 

criatividade, os quais tomaremos como categorias de analise. O debate sobre o domínio 

do conteúdo permeará essas categorias.  

                                                           
2  Problemas aqui compreendidos como a distorção na formação quanto ao entendimento de que 

para dar aula teria que ser bailarina/dançarina, profissional da dança; 



Nesse sentido, no ano de 2011 acompanhei a realização do Projeto Criadança 

desenvolvido em articulação com a ATIF, que ao proporcionar uma aproximação a 

escola e as aulas de Educação Física escolar, “reforça sua formação na medida, em que 

o [o acadêmico em formação] coloca em posição e situação de refletir e repensar a 

relação teoria- prática na atuação do professor de Educação Física”. (SILVA, et al, p. 2, 

2011- grifo nosso). 

 

O PROJETO CRIADANÇA E SEUS EIXOS NORTEADORES  

O projeto realizado na Criarte que é uma instituição pública com vinculo na 

universidade, em sua criação era coordenada por professores e funcionários diretamente 

ligados a UFES, tem o intuito de atender aos dependentes dos funcionários, professores 

e alunos durante a permanência destes na universidade. A aula na Criarte se justifica 

pela aproximação entre esta e o CEFD que facilita na o operacionalização do projeto, e 

o interesse em lidar com a Dança na Educação Infantil facilita este processo tão rico na 

educação a educação infantil.  

Nosso projeto intitulado Criadança é uma proposta vinculada a disciplina 

Atividades Interativas de Formação (ATIF) em Linguagens II: Danças sociais de salão, 

história e diversidade humana que estuda as danças sociais de salão como conteúdo das 

aulas de Educação Física, a partir de produções teóricas, produção de pesquisas e de 

intervenções numa perspectiva da dança como elemento de fruição e de aproximação a 

uma sensibilidade estética pelo viés da diversidade cultural. Aborda as implicações 

dessa experiência em relação a formação docente em contexto escolar e não-escolar. 

Tem como um dos seus objetivos promover intervenções em danças sociais de salão 

dirigidas à comunidade. (SILVA, 2011).  

O projeto apresentava quatro eixos norteadores. O primeiro trata da educação 

para a Dança que, conforme Maria Inês Galvão Souza (2004, p. 1) significa apresentar 

os referenciais que produzem essa linguagem. É uma dimensão fundamental para o 

conhecimento em Dança e a sua apreciação, e ainda para que o aluno perceba que o 

corpo é potencial de inúmeras possibilidades de movimentação. Significa ampliar o 

conhecimento sobre a Dança, sua contextualização histórica e através de diferentes 

experiências, ampliar a compreensão do aluno acerca dos diferentes estilos de Dança 

localizados no tempo e no espaço.  



O segundo eixo, a educação pela Dança, significa que por meio da Dança é 

possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a realidade do meio 

ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade 

percebida e desenvolver a sua criatividade. Assim, na educação pela Dança, é entendida 

como uma possível estratégica no sentido de gerar experiências estéticas que 

possibilitem a transformação de valores, costumes e crenças (SOUZA, 2004; SILVA, 

2012).  

O terceiro eixo, o Protagonismo da Criança, trata do potencial criativo de cada 

pessoa em relação ao movimento; somos influenciados a todo o momento pelo contexto 

em que vivemos, assim os movimentos saem de acordo com o que vivenciamos através 

de nossas, experiências, e pelos processos de ensino-aprendizado por que passamos no 

decorrer de nossas vidas. Segundo Silva (2012, p. 5) “esses processos ainda hoje são 

muito autoritários e conservadores. Mas, acredita que é pelo exercício da criatividade e 

da autonomia (pautada pelo coletivo em relação) que o potencial de criação das crianças 

em Dança será estimulado”. 

Assim, falar de criatividade e protagonismo não perpassa a negação da 

importância do aluno reproduzir modelos de movimentos elaborados pelos povos e 

culturas. Por meio destes, o aluno também aprende a sua cultura e o conteúdo tratado. 

No entanto, torna-se fundamental apresentar ao aluno novas possibilidades que lhe dê 

elementos capazes de potencializá-lo para ressignificar as Danças, para que crie seus 

movimentos e domine os códigos de linguagem da Dança (SILVA, 2012). 

 A inserção do projeto na escola compreendeu estes três eixos norteadores como 

fundamentais, pois estes têm singularidade própria que trabalhado em conjunto 

poderíamos desenvolver os aspectos relevantes que considerávamos para o aluno. O 

espaço e o conteúdo escolar não foram negados e sim trabalhados em conjunto, as 

atividades que os professores trabalhavam em sala eram articuladas de forma a 

materializar nos momentos de aulas propostas.  

No texto busquei focar para o domínio que apresento frente, especialmente, ao 

eixo protagonismo e criatividade. 

 

 

 



A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E A QUESTÃO DO DOMÍNIO DO CONTEÚDO 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

A escola, segundo Nóvoa (1991) foi apoiada em Portugal pelo estado para sair 

do poder da igreja, assim a centralidade do ensino passaria para o estado, este 

aproveitaria para centrar o poder da população em si e legitimar o processo de 

reprodução social. Foi necessário preparar um profissional que articulou o 

conhecimento, o professor. 

A formação de professores segundo Nóvoa (1991), surgiu para desempenhar um 

papel importante na sociedade, promover o bem estar coletivo, e saberes da educação 

para seus alunos, leitura e escrita, além do processo de reprodução social. Sacristán 

(2000) afirma que esta profissão sofreu modificações inclusive em sua estruturação, não 

foram anos fáceis, veio o mal estar profissional, dificuldade de afirmação social de 

professores, uma degradação do estatuto. A intensificação do trabalho com a formação 

de novas escolas e novos olhares para a educação trouxe para os profissionais desgastes 

e atalhos para economizar esforços. 

Este desgaste não é uma situação nova do professorado, acredito que essa 

situação deva ser revisada e mudada, pois muitos olhares cansados podem ser desfeitos, 

e fornecer aos professores um pensamento autônomo e que possa facilitar as dinâmicas 

de autoformação participada. Assim, a formação deve estimular uma perspectiva critico 

reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e facilite 

as dinâmicas de auto formação e que, implique em investimento pessoal, que vá a 

construção de uma identidade. 

Em espaços de interação, pode-se construir a identidade, juntamente ao 

conhecimento, através de dimensões pessoais e profissionais junto ao trabalho de 

reflexividade critica sobre as praticas. Conhecimento este que pode se dar pelas mais 

diversas formas, com os alunos em aulas, com trabalhos propostos com a comunidade. 

A formação em si não traz consigo fórmulas prontas, o professor deve buscar saberes 

diferentes e diversos. Sacristán (2000) diz que estes saberes não são somente em cursos 

extensivos, estudos e palestras o maior saber é o da sua ação como professor. A sua 

ação como professor cria um saber da prática que pode dar indícios de como lidar com 

as situações recorrentes das aulas. Silva (2012) aponta a importância de problematizar 

as aulas e as estratégias, propondo para os estudantes/ futuros professores 



problematizações que na nossa pratica são muito notadas, como a falta de domínio
3
 para 

ministrar conteúdos. A questão do domínio perpassa muito mais pela construção da 

autonomia do professor do que pelo conhecimento do conteúdo específico em si. 

Em sua vivência como professora, Silva (2012), ouviu de acadêmicos e 

professores em formação continuada, a expectativa em relação á Oficina de Docência 

em Dança, a respeito do que pretendem aprender nas aulas. A maioria das alegações não 

surpreende ao dizer que, querem aprender a Dançar, pois para os professores torna-se 

um obstáculo no seu fazer docente, não ter domínio do conteúdo. 

Essa alegação traz a tela um debate sempre muito evidenciado na Educação 

Física: para ser professor/a de determinado conteúdo, preciso ter domínio técnico do 

mesmo? Ou seja, preciso saber fazer, como praticante determinado conteúdo? Qual o 

liame de tal questão? 

Por outro lado, alega a professora, ter o domínio de um conteúdo específico, 

como o ballet clássico, em algum sentido pode não ser tão bom, pois podemos centrar 

em um determinado conteúdo, e atuar na escola de forma homogeneizante, limitando a 

formação, e o conhecimento da arte e cultura da Dança para as pessoas. 

Não ter o domínio, não impede ao professor de conseguir desenvolver suas aulas 

e atividades com a Dança, afinal seu papel não se restringe a apresentar uma Dança aos 

alunos a frente de um espelho, mas de criar estratégias metodológicas para que o seu 

aluno apreenda o conhecimento em Dança. Nesse sentido, podendo fazê-lo das mais 

diversas formas, como: pesquisa dos movimentos e gestuais da dança por meio de 

vídeos, experimentações desses movimentos e gestuais pesquisados, pesquisa a respeito 

da cultura de Dança a ser conhecida, criação de pequenas frases coreográficas dentre 

outros. Assim, o professor que diz não trabalhar a Dança por não ter domínio pode 

repensar e ressignificar o ser docente em relação a sua pratica pedagógica, para que a 

dança não seja ausente ou tratada como extracurricular da/na escola, e sim praticada por 

todos os alunos. 

Silva (2012) diz, que quando a formação do professor envolve o ser reconhecer 

como investigador e pesquisador de suas próprias práticas, pode o potencializar para 

assim planejar aulas com conteúdos sobre os quais não tenha o denominado “domínio”.   

                                                           
3  Domínio aqui entendido como o ato de se adquirir o controle da situação, poder 

controlar a situação e não as pessoas. 



A autora atenta que o professor não deve se prender ao domínio, e sim pode recorrer 

para as possibilidades de aulas e criar estratégias, ou seja, entende que o professor deve 

construir ao longo de sua formação o domínio para a mobilização do conteúdo como um 

conhecimento e não apenas o saber fazer determinados passos das diversas formas de 

Dança. 

 

CRIATIVIDADE E PROTAGONISMO FRUTO DA NATUREZA OU DAS 

RELAÇÕES SÓCIO-CULTURAIS.  

No início do século XX, a escolarização é compreendida como uma preparação 

das crianças durante um longo tempo antes de serem adultos. A admissão do 

pressuposto que a criança não está madura para a vida, e que é necessário submetê-la a 

um regime especial antes de permitir o seu ingresso na vida adulta, promoveu o 

consequente prolongamento da infância. (PIRES; BRANCO, 2007). 

Ate hoje há sociedades que oferece a participação constante da população. Numa 

sociedade capitalista é comum que um grupo mande mais que outro, ou ate mesmo que 

tenha mais domínio. Essas relações acontecem principalmente entre adultos e crianças. 

A característica destes grupos é que um grupo predomina ou detém o poder. 

Podemos observar que as relações de poder que se estabelecem nos ambientes 

escolares, podem de alguma forma, servir para a participação da criança em processos 

decisórios coletivos, que durante boa parte da historia foi segregada a participação nas 

decisões de organização e dinâmica na vida social.  

A criança pode ser tratada como um ser autônomo, esta deve ser instruída e não 

monitorada como se ela não soubesse fazer nada, pois a criança adquire sua autonomia 

através de relações, deve ser potencializada e incentivada para ter decisões no meio que 

vive, como um brinquedo, a cor do desenho que vai pintar, o exercício dessa autonomia 

tem estreita relação com o estimulo protagonismo. 

 O protagonismo por sua vez, pode ser potencializado quando a criança exerce 

sua voz, toma atitudes e decisões. Para entender melhor o que é protagonismo 

recorremos ao dicionário Novo dicionário da língua portuguesa. Protagonismo: “A 

palavra protagonista vem do grego PROTAGONISTÉS, o principal lutador, 

personagem principal de uma peça dramática, pessoa que desempenha ou ocupa o 

primeiro lugar em um acontecimento” (FERREIRA, 2004). 



A criança que exerce essa autonomia é capaz de diferenciar as ações ocorrentes 

no ambiente. O protagonismo não é somente fruto da natureza, se pensarmos assim 

negligenciamos todas as relações que ocorrem em nossas vidas, afinal não nascemos 

somente aptos ou não a tal coisa; é pelas interações sociais que vamos construindo tais 

capacidades. No campo as discussões se fomentam no aspecto da criança ter voz, ser 

responsável, ser o principal sujeito da ação, seja ela em casa ou em outros espaços. 

 Assim, os planejamentos das aulas podem potencializar o aluno para obter 

resultados que não sejam do professor, e sim do que este oportunizou para os seus 

alunos. O professor de Educação Física pode ser lançar a um novo olhar; a criança. 

Mudando a perspectiva do ser criança e de como essa criança acessa os conhecimentos 

também muda a forma como o professor deverá agir.  

 O professor deve agir de forma a valorizar a cultura corporal do aluno, que ao 

invés de valorizar o correto, movimento mecânico, deve aluno em si, como a forma de 

se expressar a partir daquilo que vê e entende do mundo. Pois podemos considerar o 

corpo é a primeira forma de relação do ser humano com o mundo. E esta linguagem 

corporal vem sendo negada pela escola.  

Se tratando de aulas de EF a visão que ainda tem destas aulas e que tratam do 

biológico e do corpo, então na maioria dos casos esta linguagem corporal não é 

apresentada ou ate mesmo vista na escola. Essa visão da EF precisa ser superada. 

Assim, precisamos encarar a necessidade de promover aulas bem elaboradas, não mais 

repetitivas e que valorizem em demasia a reprodução de aulas, estimulando as 

potencialidades do aluno cada vez mais. Nesse sentido, a valorização de aspectos como 

a criatividade, devem ser mais valorizados que a performance, técnica dos movimentos, 

apesar de compreendermos estes como importantes elementos de nossa cultura e que 

portanto, também devem ser tratados na  aula. Afinal o estímulo a criatividade pode 

gerar um aluno que tenha confiança em si mesmo, imaginação, curiosidade intelectual, 

sensibilidade de percepção e entusiasmo. Numa sequencia de aulas isso se torna 

possível. A criatividade pode se caracterizar de duas maneiras: individual, forma 

criativa expressa de um indivíduo, ou coletiva que surge geralmente da interação de um 

grupo que pode aperfeiçoar o momento, forma criativa de organizar a criação (PELAES, 

2010). 

A criatividade não e nata, e sim vai se construindo aos poucos assim como as 

relações, em uma aula temos vários tipos de aluno, se tratando de alunos criativos este 



em nossa experiência contribuíram muito para nossas aulas.  Em aulas de Educação 

Física e um ambiente que propicia e oportuniza momentos de criação, produção e 

ressignificação de movimentos inclusive da Dança.  

Neste aspecto, a Dança, é considerada uma prática corporal que potencializa o 

processo de descoberta do próprio corpo e do corpo do outro e suas relações na/com a 

cultura, haja vista o fato desta, fomentar ações como sentir, conhecer, expressar, 

explorar, expandir e transformar as subjetividades impressas no movimentar de cada um 

(LABAN apud MARQUES, 2003). 

 

O DOMÍNIO DO CONHECIMENTO: ANALISANDO A CONSTRUÇÃO DE 

MINHA FORMAÇÃO 

O domínio de conteúdo inicialmente foi um impasse a ser superado em minha 

formação, pois acreditava que o professor deveria saber fazer a mecânica do movimento 

em sua totalidade e o mais bem possível para dar a aula. Assim, tendo esse domínio, 

teria em contrapartida a segurança necessária para ministrar as aulas de Dança. 

No entanto, contrariando essa minhas percepções, já nos primeiros 

planejamentos das aulas do projeto Criadança, perceberam que, por meio das aulas e 

numa perspectiva de aulas criativas (MARQUES, 2004), meus alunos teriam que se 

colocar na aula e participar ativamente desta. E o meu papel de professora não seria o de 

me colocar entre o espelho e os alunos para que eles reproduzissem meus movimentos. 

Assim, em nossos planejamentos questionávamos como poderíamos estabelecer 

uma maior aproximação da relação teoria-prática, na medida em que a prática 

alimentasse a teoria estudada e que a teoria fosse alimentadora de nossas práticas. Nesse 

sentido, buscávamos a todo o momento um agir que não privilegiasse a reprodução, pois 

esse é um elemento tratado pelos autores estudados (MARQUES, 2004; SOUZA, 2004) 

como algo que poderá fazer parte das aulas, no entanto, que não deve ser todo o 

processo das aulas (SILVA, 2013). 

Nos primeiros momentos do projeto baseamos as nossas aulas em expressão 

corporal, noção de ritmo, espaço e tempo, conforme apontado por Marques (2004) 

como os sub-textos da Dança. E a cada aula proporcionávamos atividades diferentes e 

que estimulavam os alunos a criarem seus próprios movimentos, ressignificando aqueles 

já conhecidos. O recorte do relato das aulas a seguir retrata um momento em que 

privilegiamos essa estratégia de criação e ressignificação, quando na primeira aula 



ministrada ao grupo tiveram que se apresentar e, em outro momento, quando 

trabalhamos o fator do movimento influência por meio de jogo de faz de conta: 

(...) os estagiários perguntaram aos alunos qual era o animal que mais 

gostaram na história (contada anteriormente) “Eu e meus amigos”. A seguir, 

foram estimulados a se expressarem por meio de gestos informando qual era 

o seu nome ao grupo, de forma que o gesto tivesse relação com os animais do 

livro infantil apresentado a eles. (Relato de aula dia 15/04). 

(...) um aluno com a varinha “mágica”, apontando-a em direção a alguma 

parte do corpo do outro, levava o outro a realizar movimentos dançantes em 

vários ritmos, em várias direções, níveis, etc. (Relato de aula dia 27/05). 

Nesse processo, percebi que não era necessário ter o “domínio do conteúdo” que 

imaginava, ou seja, de saber fazer os movimentos e técnicas específicas de cada forma 

de Dança. Ao contrário, poderia desenvolver as aulas pensando no que fosse necessário 

aos alunos aprenderem para, assim, expressarem-se corporalmente e serem, autônomos 

de sua prática na medida em que exercitam essa autonomia individual e coletivamente. 

Aos poucos as aulas foram sendo construídas e ao fim percebi que tinha muito mais 

para ensinar, o que em um primeiro momento pensei que não teria e que as aulas seriam 

redundantes. 

O domínio de conhecimento segundo Silva (2012), ajuda-nos a pensar e realizar 

uma aula, mas também não ter o domínio técnico (perfeito) não impede que o professor 

consiga mobilizar em suas aulas o conhecimento em dança e todas as suas formas.    

Assim, em nossas aulas buscamos potencializar os alunos nas atividades e 

direcionar de acordo com suas diferentes dificuldades, não rotulando-os e tão pouco 

exigindo uma performance específica a um movimento de Dança, pois não queríamos 

estimular a reprodução de movimentos, mas novas aprendizagens para os alunos. Ao 

fazê-lo, aprendia que o meu papel de professora era aprender a mobilizar o 

conhecimento por meio de estratégias nas quais os alunos pudessem ser os autores; o 

domínio assim passa a ter outra conotação, o dominar passa a ser compreendido como a 

capacidade de o professor mobilizar o conteúdo, de criar estratégias de aula que 

facilitem a aprendizagem “mais livre”, mais criativa, e menos reprodutiva dos alunos.  

A respeito dessa “liberdade de expressão de movimentos”, Maria Inês Galvão de 

Souza (2004) relata que o nosso potencial criativo para o movimento não pode ser 

totalmente livre e espontâneo, pois é formado pelas experiências, relações, processos de 

ensino-aprendizado por quais passamos no decorrer de nossas vidas. Temos sim essa 



certa liberdade, mas é relativa, pois vivemos em um contexto que nos captura para as 

padronizações da sociedade. Assim, é importante que o professor reveja suas estratégias 

de aula e que abra espaço para que o aluno também crie seus movimentos, 

compreendendo os códigos e linguagem da Dança e exercitando um novo fazer. 

 

ENTRE TENSÕES E APRENDIZAGENS 

Antes de começamos o projeto, logo no planejamento da 1º aula estava ansiosa 

para o que iria acontecer. Quando da realização dessa primeira aula, pareceu-me que 

todo o planejamento, que estava coerente com o tempo de uma aula de 50 minutos, não 

estava coerente o comportamento das crianças. Assustei-me quando as crianças 

entraram na sala de Dança e viram o espelho, elas ficaram maravilhadas com a sala, o 

espelho o espaço; e muito pouco interessadas no que os graduando solicitavam: que se 

sentassem para iniciar a aula com uma roda de conversa. Depois de algum tempo, para 

meu alívio, conseguimos juntar a turma na roda de conversa para enfim começamos a 

aula planejada. Mas de fato, a aula já havia iniciado quando os alunos entram surpresos 

e explorando o ambiente. Só percebi isso depois. Depois da roda de conversa, um outro 

aprendizado: o posicionamento do professor frente aos alunos de forma que todos sejam 

contemplados visualmente pelo o que o professor apresenta. O trecho abaixo mostra um 

pouco desse aprendizado. 

No primeiro momento para contar a historia tivemos dificuldade, pois a 

estagiária M estava com o livro em mãos e na mesma altura que as crianças, 

fazendo com que alguns vissem o livro e outros não, pegamos então uma 

cadeira, na qual a estagiária sentou-se, e foi feita a contação de história do 

livro.  (Relato de aula dia 15/04/2011). 

Nessa aula observei mais o comportamento das crianças e por vezes esqueci o 

meu, na verdade gostaria de conhecer as crianças e a forma que iriam se relacionar e se 

expor na aula, mas esqueci de me analisar. Então ao analisar o vídeo da aula foi mais 

notório que muito do meu modo de me relacionar com as crianças foi o modo delas se 

comportarem. Portanto, Alarcão (2001), afirma que, o professor deve questionar as 

situações de suas aulas e enfrentar situações novas, tomar decisões apropriadas. Ao me 

analisar me sentir mais preparada para enfrentar as novas aulas, e tive mais segurança 

para os novos planejamentos. 

E isso perpetuou em muitas aulas, como na aula do dia 29/04, na atividade cama 

de gato, os alunos estavam muito agitados com a atividade proposta e no primeiro 



momento fazendo de qualquer jeito a atividade. Então, enquanto responsável pela a 

atividade naquele momento, procurei me acalmar e incentivar eles a passarem pela 

cama de gato de forma mais atenta, não esbarrando nas cordas e realizando movimentos 

mais dançados ao som da música que estava tocando. Apesar da dificuldade, senti que 

ao me posicionar, às vezes, de forma firme , constitui ali o meu lugar como professora.   

Outra tensão foi o fato de termos um aluno especial no grupo 4, porém sua 

necessidade não tinha sido diagnosticada por nenhum médico até o momento, este aluno 

logo na 1º aula se mostrou agressivo, batendo nos demais alunos e tornando o ambiente 

de aula conturbado.  

(...) ele bateu no seu irmão, que é da mesma sala, só porque o irmão dele se 

sentou ao lado dele, então a estagiária da escola o pegou, o acalmou e 

colocou no seu colo, e ali ele permaneceu durante toda a aula.  (Relato de 

aula dia 15/04/2011). 

Logo na 1º aula achei que esse o fato de a professora pegar o aluno e colocar no 

seu colo, e ate mesmo no canto fosse o correto. Mas, em uma reunião de planejamento o 

grupo percebeu que esse não era o melhor para este aluno, pois ele ficava isolado e não 

participava da atividade. Propusemos enquanto grupo incluir este aluno nas aulas para 

que ele não fosse prejudicado, por vezes, um estagiário ou mesmo a professora 

responsável pelo projeto ficava ao lado deste aluno acompanhando-o e buscando 

estimular a sua participação. Passadas algumas aulas, foi notória o a participação deste 

aluno nas nossas aulas. 

O aluno começou a participar de nossas aulas, quando demos visibilidade a 

ele, e deixamos o mesmo se expressar, ele é muito carinhoso e gosta de 

atenção, não gosta de ficar isolado, como a professora fez com ele em aulas 

passadas, ao buscar sua turma fomos em direção a ele para saber se este 

gostaria de participar da aula que teria bola de soprar e o mesmo participou 

ativamente. (Relato do dia 28/04/2011). 

Os momentos de conversa pós-aula trazia segurança e até mesmo informações 

importante de como a aula ocorreu, principalmente para quem foi o responsável pela 

aula, pois entediamos que o foco nos alunos deveria ser para aqueles que gostariam 

realmente de participar, e os ajudantes ficariam em prol de alunos dispersos, mas por 

vezes em nossas reuniões notamos que os alunos que começaram dispersos no final da 

aula já estavam no grupo participante. 



No andamento do projeto a dificuldade foi para apontada como aprendizado, que 

em outra oportunidade essa insegurança não acontecia mais, os alunos ao reconhecerem 

o professor oportunizam relações que se somam numa continuidade de aulas, assim a 

participação se torna maior, e os planejamentos mais eficazes. 

 

PROTAGONISMO E CRIATIVIDADE 

Em um primeiro momento pensava que a forma de dar aula seria da mesma 

forma que aprendi em minhas aulas de Dança que havia experimentado antes da 

graduação, porém com as leituras e até mesmo com a proposta do projeto Criadança 

percebi que não seria possível, e nem era isso que o projeto propunha. Assim, as novas 

aulas visaram sempre mais o lado dos alunos e a maneira em que eles iam se comportar 

frente aos conteúdos que apresentávamos a eles. 

Assim, o protagonismo e a criatividade eram manifestados nas mais diversas 

formas pelos alunos, e um aluno agia completamente diferente do outro, pois os alunos 

trazem como uma marca de sua cultura corporal influenciada pela mídia - a repetição, e 

isso se torna importante, pois representa a forma como aluno vê o mundo, e como se 

manifesta. No entanto, é no exercício cotidiano da estimulação de seus recursos de 

criação que o potencial da criança vai se apresentando de forma mais criativa e menos 

reprodutiva, em relação ao que normalmente veem na mídia. O recorte do relato abaixo 

é exemplo de nossa atuação nesse sentido: 

[...] a primeira atividade deste dia foi de movimentar-se conforme a música, 

os alunos dançavam a sua maneira, conforme a música que estava tocando, 

era para ser a primeira atividade, porém foi uma atividade bem aceita pelo 

grupo e os alunos estavam empolgados a cada musica que era colocada, 

Assim, aproveitarmos este momento, ressignificando nosso plano de aula, de 

modo que quando a musica parasse  o aluno deveria se juntar com um colega, 

depois voltavam a dançar; após quando a música parasse novamente mais um 

colega participava do grupo, ate que conseguimos juntar todos em um único 

grupo. (relato de aula 13/05/2011) 

O nosso papel a todo o momento foi mostrar novas possibilidades de 

manifestação, criar junto dos alunos novos movimentos e potencializa-los, em muitas 

situações trazer para o grupo o que o aluno gostaria de mostrar.  

Nas atividades com a bola de soprar (colocar o dia da aula), o professor 

direcionava o que os alunos deveriam ir realizando, no entanto, não dizia a forma como 



fariam e nesse momento deveriam utilizar seus conhecimentos anteriores e relacioná-los 

aos conhecimentos dos colegas com os quais estava realizando a atividade. Desta forma, 

o professor colocava músicas de ritmos diversos e solicitava aos alunos posicionados 

em duplas, e com as bolas entre seus corpos (entre testa, entre barrigas, entre nádegas, 

etc.), que seguissem dançando os ritmos. A cada momento o professor indicava uma 

parte do corpo onde deveriam posicionar a bola. Em cada mudança solicitada era uma 

“festa”, em especial quando se pedia para posicionarem as bolas em lugares inusitados 

como a boca, queixo e nádegas. Essa aula tinha o objetivo de conhecerem o próprio 

corpo e esse em relação com o outro, percebendo suas possibilidades em relação a 

ritmos diversos. 

Essa atividade me apresentou que para possibilitar a criação ou o protagonismo, 

não precisamos deixar as crianças totalmente “soltas”. Como diz Pelaes (2010) a 

criatividade pode se caracterizar de maneira individual, expressa por um indivíduo, ou 

coletiva expressa pela interação de um grupo que pode aperfeiçoar o momento, forma 

criativa de organizar a criação. Na organização da criação podem se manifestar outras 

crianças, mas também o professor. De maneira que se evidencia em minha formação o 

aprendizado de que o exercício da criatividade vai depender de o professor oportunizar 

um ambiente propício a criação, produção e ressignificação de movimentos da Dança. 

Possibilitando ainda que os alunos possam compreender o que realizam, verbalizar essa 

produção e ressignificá-las.  

Tive superar algo que me amedrontava a possibilidade de não seguir o 

planejamento, devido a demanda e acontecimentos da turma. A preocupação girava em 

torno de perdermos o controle da aula. Com isso percebi que “entrarmos” no 

movimento de aula dos alunos não significa perder esse controle, mas que posso 

aproveitar esse movimento e direcioná-lo ao objetivo que trago para a aula. Como nos 

diz Sacristán (2000) a aula é caracterizada pela incertezas tendo em vista que lidamos 

com pessoas e não com objetos.  

Acredito que o professor deve ter essa visão durante a aula, aproveitar 

oportunidades de criação de seus alunos e potencializar, por mais que fuja de seu 

planejamento. Como Nunes (2001) afirma, o professor constrói e reconstrói seu 

conhecimento de acordo com sua utilização, suas experiências, seus percursos 

formativos e profissionais.  



As aulas objetivaram o aluno como sujeito de suas ações, automaticamente o 

professor deveria ser espontâneo aproveitar o contexto da aula e “embarcar” com o 

aluno, nas suas ideias e movimentos, como demonstra o relato abaixo. 

(...) Nesta aula a atividade com o lenço foi a que mais se destacou, a 

atividade era conduzir o lenço para o colega se movimentar, os alunos 

começaram a atividade desta maneira, e logo depois foram criando diversos 

movimentos inclusive acompanhando o colega nesta atividade. Logo depois, 

cada um pediu um lenço para que criassem seu próprio movimento, não 

estávamos esperando, de forma que potencializamos essa capacidade de 

criação e demos continuidade a esta seqüência na aula. (Relato do dia 

06/05/2011). 

 

Em sua maioria os acontecimentos das aulas não estavam nos planejamentos de 

aula, e o professor teve que embarcar na criatividade e dar continuidade ao que o aluno 

começou aproveitar o momento e ate mesmo à imaginação do sujeito. A criação 

coreográfica realizada ao final do projeto Criadança emergiu dos movimentos 

apresentados pelos alunos; partiu do protagonismo dos alunos durante as aulas 

vivenciadas do projeto. 

Como afirma Araújo (2003), a criação do aluno deve ser valorizada no ambiente 

escolar, pois o mundo está em movimento acelerado de transformações e a escola, como 

veículo socializador, deve oferecer um currículo que acompanhe essas mudanças para 

que não se torne algo obsoleto, sem funcionalidade quando relacionarmos com outras 

instâncias de informações tão próximas e tão presentes na vida da humanidade.  

As aulas de Dança, podem ser caracterizadas como uma destas instâncias 

próximas de informações e ate mesmo o contexto em que o aluno vive. Nesse sentido, o 

professor, junto a escola, deve agir de forma a valorizar o movimento do aluno e sua 

expressão, pois o aluno é muito criativo. 

Aprendi a compreender a manifestação de meus alunos, não deixando eles em 

segundo plano, algumas vezes, aparentemente perdíamos o controle quando todos 

queriam mostrar o seu movimento de vez, mas era só pedir para que cada um executasse 

o movimento de cada vez. A aprendizagem veio no decorrer das aulas, sendo muito 

significante para as atuações posteriores. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendo ao final deste processo que durante as aulas, ao atuar como 

professora busquei potencializar o aluno, seguindo propostas e perspectivas que apesar 

de acreditar, por vezes fiquei insegura, mas notei que foram fundamentais para a minha 

atuação. 

Não achava significante que os alunos somente reproduzissem o movimento, e 

ao mesmo tempo não gostaria de cobrar deles uma performance, perfeita. Em primeiro 

momento, era um fator que complicava a minha prática, respeitar todas as manifestações 

dos alunos, na verdade eu temia perder o controle de turma. Mas, percebi que ao 

respeitar as diferenças dos alunos (e essa atuação foi é cabível) os mesmos, em sua 

maioria, mostraram-se colaboradores e criativos. Nesse aprendizado percebo que 

oportunizei o aluno a protagonizar sua ação e ser criativo tanto que nas aulas e após nos 

relatos delas percebi que foi uma perspectiva importante para eles, acredito que saíram 

muito mais capazes e renovados a cada aula. 

Quanto ao conteúdo, apesar de já ter sido aluna de dança em academias e de 

saber um pouco mais a respeito, eu ainda ficava com receio de não conseguir ministrar 

uma aula na escola. Acredito que por meio de novas perspectivas foi possível trazer 

para aulas conteúdos que incluíam o movimento dançante e que não necessariamente foi 

o dançar como o exigido nas academias.  

Aprendi muito com o projeto, percebi que através de leituras, fundamentações e 

prática o professor pode ressignificar as aulas e até mesmo o saber, trazendo para suas 

aulas e alunos. Assim procurei descrever um pouco de minha prática o que Sácristan 

(2000), relata que isso pouco acontece afinal os professores atuantes da pratica 

profissional não tem nível adequado de pensamento, tempo e discurso para teorizar o 

que fazem em suas aulas, deixando esta tarefa para estes que apenas escrevem. Porém 

busquei estratégias que facilitassem essa descrição de aulas e pensamentos, pois 

acredito que a aprendizagem do aluno depende também da atuação do seu professor, 

pois não pode este perder sua característica e particularidade.  
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