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AS DANÇAS DA CULTURA HIP HOP COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR: o que pensam alunos em formação. 

 

  Quéren Barbosa Siqueira Valério
1 

Erineusa Maria da Silva
2
 

 

Resumo: O estudo ora posto apresenta um levantamento do que autores da área da Educação 

Física apontam como justificativas para o trato ou não das danças como conteúdo nas aulas 

de Educação Física escolar e, também, com o conteúdo das danças da cultura hip hop. Por 

meio de entrevistas com treze alunos do quinto ao oitavo período do curso de Licenciatura 

em Educação Física/UFES, buscamos encontrar as justificativas predominantes nos 

discursos desses no que diz respeito a como se sentem em relação à sua formação para o 

trato das danças em suas aulas. O estudo apresenta que há uma significativa predominância 

na não utilização desse conhecimento pela falta de domínio associada a uma preparação 

pouco adequada durante a formação e também pelo pré-julgamento da pouca aceitação de 

seus alunos. 

 

Palavras-chave: Dança; Educação Física Escolar; Conteúdo hip hop dance. 
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THE HIP HOP CULTURE DANCES AS A CONTENT OF THE SCHOOL 

PHYSICAL EDUCATION: what the students in formation think. 

 

Abstract: This study presents a lifting of what Physical Education authors point as a 

justification for the treatment or the non treatment of dance as a content in the school 

Physical Education classes and also the content of the dances of the hip hop culture. Through 

interviews with thirteen students from the fifth period of Physical Education Graduation 

Course/UFES, we tried to find the prevailing justifications in the discourse of these 

concerning how they feel about their formation for the treatment of dance in their classes. The 

study presents that there is a significant prevailing in the non utilization of this knowledge for 

the lack of mastery associated with a little adequate preparation during the formation years 

and also for a prejudgment of their students little acceptance. 

 

Keywords: Dance; School Physical Education; Content hip hop dance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA DANZA DE LA CULTURA HIP HOP COMO CONTENIDO DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: lo que piensan los estudiantes en formación. 

 

Resumen: El estudio por hora presenta, un levantamiento de lo que autores de la área da 

Educación Física apuntan como justificativas para el trato, o no, de las danzas como 

contenido en las clases de Educación Física escolar y, también, con el contenido de las 

danzas de la cultura hip hop. Por medio de entrevistas con trece alumnos del quinto al octavo 

período del curso de Licenciatura en Educación Física/UFES, buscamos encontrar las 

justificativas predominantes en los discursos de ellos con respecto a cómo se sienten en 

relación a su formación para trabajar las danzas dentro de sus clases. El estudio muestra que 

hay una significativa predominancia en la no utilización de esos conocimientos por la falta de 

dominio asociada a una preparación poco adecuada durante la formación y también por el 

prejuicio de la poca aceptación de sus alumnos. 

 

Palabras clave: Danza; Educación Física Escolar; Contenido hip hop dance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dançar sempre fez parte da minha vida. A dança sempre me fascinou pela 

sua beleza, sua movimentação, sua alegria, sua expressão. Dançar significa, para 

mim, viver. Através dela posso expressar minha alegria, minha tristeza, meu 

nervosismo, minha ansiedade, meu amor, minha paixão.  

 

INTRODUÇÃO 

Desde criança, ainda no Ensino Fundamental I, dançava nos recreios e montava, junto 

com minhas colegas de turma, coreografias para as datas festivas da escola. Aos 12 anos, vi 

uma apresentação de street dance no culto da Igreja a qual fazia parte, foi quando me 

apaixonei pelos movimentos, pela música, pela dança ali apresentada da cultura
3
 hip hop. 

Desde então, passei a me inserir nesse movimento cultural. Entrei para o grupo de dança que 

se apresentou na Igreja, e a cada dia, e a cada ano, o grupo crescia no cenário Estadual e 

Nacional, no evangelismo, mas também na divulgação da cultura hip hop e das danças e dos 

movimentos relacionados à cultura. Há cerca de três anos me ausentei do grupo por conta da 

falta de tempo e de algumas delimitações pessoais e, mesmo sem fazer parte de algum grupo, 

tenho feito cursos e participado de festivais de dança e de hip hop. 

Ao ingressar no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), vi/ouvi ser a dança um dos conteúdos da Educação Física escolar. Não 

a interpretava dessa forma, pois apesar de dançar na escola, nunca a tive como conteúdo da 

Educação Física.  Por outro lado, durante a minha graduação, em aproximações à escola e 

intervenções promovidas pelas disciplinas do curso, também percebi que a dança era pouco 

trabalhada como conhecimento pela escola e pela Educação Física. Quando muito trabalhada, 

era como atividade extracurricular, ou se limitando a montagem de composição coreográfica. 

Além disso, analisando os estudos acadêmicos a respeito, percebi a pouca produção de 

pesquisas relativas às danças da cultura hip hop
4
 e, desde então me questionei: Por que não 

trabalhar as danças da cultura hip hop como conteúdo da Educação Física escolar? Por isso, 

resolvi dedicar meu trabalho de conclusão de curso direcionado a essa área. 

O momento da graduação é um espaço/tempo privilegiado para aprofundar 

conhecimentos, em especial aqueles que se articulem com a Educação Física escolar. E é 

nesse sentido que o presente estudo propõe vincular o que venho realizando enquanto 

                                                           
3 O termo CULTURA é aqui entendido e adotado segundo a visão de José Luiz dos Santos expressa em seu livro 

“O que é Cultura”. Em concordância com o autor, entendemos como cultura tudo aquilo que é produzido, 

construído e reconstruído pela humanidade como um todo, ao mesmo tempo que por cada povo, nação, 

sociedade e grupos humanos, considerando a riqueza e a multiplicidade de formas de existência, a realidade 

social-histórica-cultural com suas lógicas internas e externas, e a riqueza de formas de culturas e suas 

interrelações (SANTOS, 1983). 
4 As “danças da cultura hip hop” equivalem aqui ao “hip hop dance”, que será o termo utilizado para referir as 

danças dessa cultura, sendo elas o break, o popping e o locking. Esse termo, ou seja, essas danças serão 

esclarecidas mais a frente. 



participante da cultura hip hop (especialmente sobre as danças dessa cultura – hip hop dance), 

aos conhecimentos teórico-metodológicos oferecidos pela graduação. 

Outro motivo que me estimulou a pesquisar esse tema foi ouvir de alguns alunos do 

mesmo curso de formação que as danças da cultura hip hop até poderiam ser trabalhadas nas 

aulas de Educação Física, mas que havia um problema: de este não ser um “conteúdo 

pedagógico da Educação Física, apenas uma atividade de entretenimento e que não tinha 

conhecimentos a passar”. Ouvir isso me deixou instigada a entender melhor essa fala e a 

discutir o hip hop, em especial suas danças, como um conhecimento possível de ser 

trabalhado na escola, ou seja, de ser transposto pedagogicamente nas aulas de Educação 

Física, entendendo-o como uma cultura e arte e, portanto, um conhecimento a ser tratado.  

Ademais, a literatura a respeito utilizada para a pesquisa, aponta que os professores de 

Educação Física não se sentem preparados para trabalhar com o conteúdo dança nas escolas 

pelas alegações de que não dominam o conteúdo, a falta de espaço adequado e que os 

meninos se negam a fazer aulas com esse conteúdo. 

Isto posto, nessa pesquisa nosso objetivo foi compreender - utilizando a entrevista 

como instrumento de aproximação e levantamento de dados - como os estudantes do curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFES se sentem a respeito da possibilidade de trabalhar 

com o conteúdo dança nas aulas de Educação Física e, mais especificamente, com o conteúdo 

hip hop dance, em relação a sua formação acadêmica e quais as justificativas apontadas por 

eles para a apropriação ou não desse conteúdo em suas aulas. Acreditamos que a forma como 

a dança é vista/tratada na escola e o não domínio do conteúdo sejam as justificativas 

predominantes nos discursos dos graduandos. 

Para tanto, os objetivos específicos desse trabalho consistem em identificar estudos 

que discutem a apropriação ou não das danças nas aulas de Educação Física; identificar como 

os estudantes se sentem com relação a sua formação para o trato do conteúdo dança nas aulas 

de Educação Física, e em específico, o conhecimento a respeito do hip hop dance; identificar 

as justificativas para a apropriação ou não desse conteúdo nas aulas de Educação Física pelos 

alunos em formação entrevistados; discutir as justificativas dos entrevistados analisando-as 

em relação à bibliografia específica da área; e finalmente, tratar das possibilidades da 

escolarização desse conteúdo, especificamente nas aulas de Educação Física. 

Dessa forma, este estudo tem natureza qualitativa com objetivos exploratórios, pois, 

conforme Gil (2002, p. 41), tal pesquisa “[...] têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” 

e também o “[...] aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições” (GIL, 2002, p. 41). 



Utilizamos como procedimento técnico a realização de entrevistas com treze alunos do quinto 

ao oitavo período do curso. Tal grupo foi selecionado por já terem tido, no mínimo, o contato 

com a escola pela disciplina obrigatória de Estágio Supervisionado. Os entrevistados foram de 

três a quatro alunos por turma, convidados à participação voluntária e sem outros requisitos 

pré-estabelecidos. A partir dessas entrevistas, fizemos o levantamento do que esse grupo de  

alunos pensam em relação à sua formação para o trato das danças e das danças da cultura hip 

hop; e as justificativas apontadas por esses sujeitos para a utilização ou não desse conteúdo 

em suas aulas. 

A análise dos dados se baseou na perspectiva da análise de conteúdos (BARDIN, 

2009) apontando algumas recorrências nas falas dos entrevistados, que posteriormente foram 

categorizadas nos seguintes tópicos:  

1. Relação entre as experiências anteriores à graduação e a formação acadêmica com o 

conteúdo dança. 

2. Conhecimento e domínio do conteúdo dança, e também, do conteúdo danças da 

cultura hip hop (hip hop dance) nas aulas de Educação Física. 

Inicialmente buscaremos investigar a produção acadêmica na área da Educação Física 

e Dança que tratam do tema, buscando levantar discursos e justificativas apontadas para a 

utilização ou não das danças em geral nas escolas; a seguir, apresentar o discurso dos alunos 

do curso de Licenciatura em Educação Física da UFES sobre a dança como conteúdo das 

aulas e também as danças da cultura hip hop. Após isso, tratar das contribuições da dança 

para/na escola, buscando afirmar o porquê a forma de dança hip hop deve ser trabalhada na 

escola; e discutir sobre os aspectos culturais da dança, aprofundando, posteriormente, no hip 

hop dance.  

Considero que, além de sua relevância pessoal e acadêmica, esse trabalho apresenta, 

também, uma grande importância no cenário social, visto que o conteúdo em discussão trata-

se de uma manifestação cultural de um grupo e, sendo uma manifestação cultural, deve ser 

trabalhado dentro da escola, já que a escola é uma instituição que trata da transmissão e 

promoção de transformação de culturas. 

 

 

OS DISCURSOS QUE LEGITIMAM A AUSÊNCIA OU NÃO DAS DANÇAS COMO 

CONTEÚDO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUSTIFICATIVAS E 

CONTRAPOSIÇÕES. 



São muitos os discursos que justificam a não apropriação das danças como conteúdo 

da Educação Física escolar, a exemplo: dificuldades quanto ao domínio do conteúdo; a falta 

de espaço apropriado; e também o preconceito dos meninos
5
 com relação às danças. 

Consequentemente o hip hop dance está inserido nesse contexto de ausência de conteúdos 

trabalhados nas aulas de Educação Física. Portanto, inicialmente vamos tratar das 

justificativas apontadas por alguns autores que se dedicaram/dedicam à produção acadêmica 

nessa área.  

Ao descrever como se encontra a dança nas escolas estaduais de Ensino Fundamental 

e Médio do Brasil, Gehres (1997) apresenta dados que apontam duas questões principais: a) a 

predominância da dança como atividade extracurricular; b) a predominância da presença da 

dança na escola por via da disciplina Educação Física. A autora afirma que a utilização da 

dança é “[...] estabelecida de forma diversificada, com maior incidência dos centros de arte 

para escolares [...] e dos grupos de dança com apoio estrutural e pedagógico” (GEHRES, 

1997, p. 36). Vemos assim, que o que era para ser um conteúdo da escola, tem sido um 

conteúdo para a escola.  

Em pesquisa realizada com professores de Educação Física da Educação Básica, a 

professora Livia Tenório Brasileiro (2003) aponta como motivos para a não apropriação do 

conteúdo dança pelos professores de Educação Física a falta de estrutura física (espaço 

adequado e materiais), da pouca aceitação dos alunos (principalmente do sexo masculino), da 

apropriação desse conteúdo somente em eventos escolares e a falta de conhecimento do 

conteúdo por parte do professor.  

Sobre a questão da falta de estrutura, Brasileiro (2003, p.48) questiona que, da mesma 

forma que pensamos e esperamos por “[...] quadras sem buracos, com cobertura e demarcação 

de todas as modalidades esportivas” para que sejam trabalhados e desenvolvidos os conteúdos 

esportivos, ao pensarmos na dança, “[...] imaginamos uma sala ampla, com piso liso e 

espelhos por todos os lados, e acompanhada de um som de qualidade” (BRASILEIRO, 2003, 

p. 48). Porém, sabe-se que essa não é, e infelizmente está longe de ser, a realidade da maioria 

das escolas públicas do país e que, também, apesar da estrutura indesejável e muitas vezes 

inexistente, os esportes continuam a ser tratados, mesmo que de forma restrita e limitada. 

Portanto, a autora nos remete a pensar “[...] que o espaço físico deve ser pensado como um 

                                                           
5
 Percebe-se, no entanto, que quando se trata do conteúdo hip hop dance, talvez esse não seja um grande 

problema, tendo em vista ser esta a forma de dança mais aceita pelo público masculino por carregar consigo 

características que não os fariam sofrer algum tipo de degradação à sua masculinidade (DUARTE apud 

PACHECO, 1998, p. 7). 



desafio constante” (BRASILEIRO, 2003, p. 49) e que esses espaços são estruturados a partir 

das proposições pedagógicas dentro das escolas, por isso “[...] faz-se necessário uma reflexão 

ampliada da escola e, especificamente, da Educação Física, a fim de redimensionar esse 

espaço.” (BRASILEIRO, 2003, p. 49). 

A respeito da pouca ou da não aceitação dos alunos
6
, especialmente do sexo 

masculino, a autora questiona o porquê da divisão de turmas por sexo se em todo o processo 

escolar e da vida cotidiana desses alunos eles estão juntos. Saraiva Kunz et al. (1998, p. 27) 

fomentam essa questão discutida por Brasileiro (2003) nos lembrando que a tradição na 

separação das turmas entre os sexos opostos “[...] se estabeleceu baseada no preconceito da 

desigualdade, e mais do que tudo, no da inferioridade feminina”. Os autores ainda chamam a 

atenção para que tal comportamento possa gerar “[...] a discriminação e não o atendimento à 

individualidade/singularidade, como sempre foi reivindicado pelos professores, ou por 

preconceito, ou por incapacidade de lidar com as diferenças de sexo e/ou de gênero.” 

(SARAIVA KUNZ et al., 1998, p.27). 

Ao analisar a utilização da dança unicamente nos eventos festivos da escola, faz-se 

necessária a reflexão sobre os discursos. Se os discursos para a não apropriação da dança 

como conteúdo predominantes diz respeito à falta de espaço físico adequado e a não aceitação 

dos alunos, como que, para as eventuais festas escolares, há a apropriação da dança pela 

Educação Física nas escolas? De acordo com a autora, como as danças nesses eventos são 

normalmente orientadas por professores de Educação Física, pode-se “[...] afirmar que, apesar 

de a dança estar presente no espaço escolar, ela é apenas um elemento decorativo. Não se 

reflete sobre a importância de seu conhecimento para a formação dos alunos.” 

(BRASILEIRO, 2003, p. 51). Ou seja, há uma necessidade de se refletir sobre a importância 

da dança como conhecimento a ser trabalhado dentro da Educação Física escolar para que 

esse conteúdo seja apropriado em sua plenitude, e não apenas como peça decorativa nos 

eventos escolares. 

Finalmente tratando da questão da falta de domínio do conhecimento pelo professor, 

Brasileiro (2003) lembra-nos do avanço da disciplina rítmica nos cursos de formação em 

Educação Física. Tal disciplina, que antes não era obrigatória para os homens, hoje é ofertada 

tanto para as alunas quanto para os alunos. A autora também cita uma consequência cultural, 

como o futebol - que não era obrigatório para as mulheres – mas, que é um conteúdo notório 

utilizado por professores, e a dança não. Para Brasileiro (2003, p. 49), “[...] se admitirmos a 

                                                           
6
 Também falaremos a respeito desse assunto mais a frente a partir das entrevistas e de outros autores. 



dança como conteúdo, teremos de recorrer a ela, assim como recorremos aos demais 

conteúdos como sendo importantes para a formação das crianças e adolescentes.”.  

Segundo Marques (1997), a pouca – ou quase nenhuma – utilização do conteúdo dança 

na Educação Física escolar se dá a uma bagagem histórica de posturas racionalistas
7
 e 

dualistas
8
 ainda presentes no pensamento pedagógico brasileiro. A valorização tradicional de 

conhecimentos lineares/conhecidos/descritivos
9
 apontam para uma postura de “não aceitação” 

do que é novo, diferente, e que fuja à retidão sistêmica tradicionalista. Ainda do ponto de vista 

histórico, Ana Mae Barbosa (apud MARQUES 1997, p. 21) justifica o “[...] status secundário 

(às vezes inexistente) das artes no currículo escolar brasileiro” pela “[...] divisão entre o 

trabalho manual e o intelectual instaurada no país desde os primórdios da colonização” 

(BARBOSA, apud MARQUES 1997, p. 21). 

 

As artes, freqüentemente associadas ao trabalho manual, foram também 

associadas à condição de "escravos". Não é de se admirar, portanto, que uma 

arte como a dança, que trabalha direta e primordialmente com o corpo, tenha 

sido durante séculos "presa nos porões e escondida nas senzalas": foi banida 

do convívio de outras disciplinas na escola, ou então atrelada ao tronco e 

chicoteada, até que alguma alma boa pudesse convencer "o feitor" de sua 

"inocência". (BARBOSA, 1978, apud MARQUES, 1997, p.21) 

 

Nota-se que a dança ainda hoje carrega consigo traços profundos de sua história. Por 

ser uma arte, sua característica de criação/improvisação se opunha (e ainda se opõe) à 

educação tradicional. Por isso, a forma como ela era vista/tratada tornou-a desconhecida da 

educação formal básica, dificultando e – às vezes – impossibilitando sua inserção no campo 

escolar. 

Há ainda um questionamento em relação à opressão do corpo pedagógico escolar 

(diretores, coordenadores, pedagogos e professores de outras áreas), pois “[...] querem 

atividades de dança na escola para ‘conter a agressividade’ ou ‘acalmar’ os alunos(as)” 

(MARQUES, 1997, p. 22). O corpo pedagógico muitas vezes não vê a dança como uma 

                                                           
7 A palavra racionalismo significa "razão". Essa palavra designa a doutrina que atribui exclusiva confiança na 

razão humana como instrumento capaz de conhecer a verdade. Para os racionalistas, os sentidos não são 

confiáveis porque podem nos fornecer ilusão da realidade como, por exemplo, o bastão que, mergulhado na 

água, parece estar quebrado (DICIONÁRIO INFORMAL, acesso em 16 abril 2013). 

8 Doutrina que admite a coexistência de dois princípios opostos; bem e mal, alma e corpo, espírito e matéria, 

ondas e partículas. A cidade carrega uma situação dualista, onde em um mesmo local existe o rico e o pobre, 

numa mesma localidade  (DICIONÁRIO INFORMAL, acesso em 16 abril 2013). 

9 Percebe-se que os conhecimentos novos, contemporâneos, batem de frente com os conhecimentos tidos como 

tradicionais. Com a valorização desses conhecimentos tradicionais, há a limitação do crescimento do que se tem 

como novidade, pois fogem ao que já se tem por conhecido e vivenciado no cotidiano das pessoas. 



manifestação da cultura corporal, mas sim um instrumento para entretenimento e/ou, na 

maioria das vezes, para a disciplina dos corpos. Essa visão remete-se novamente ao contexto 

histórico em que a Educação Física se insere na escola no Brasil. De acordo com Ehrenberg e 

Gallardo (2005), enquanto a ginástica chega ao Brasil como disciplina obrigatória ao ensino 

primário, 

 

[...] a dança é inserida para as mulheres no ensino secundário com o objetivo 

de promover exercícios físicos que eram sinônimos de boa saúde, além de 

possibilitar e preparar estas mulheres para a maternidade. A característica 

destas aulas de dança dá-se por exercícios calistênicos, com reprodução de 

gestos de forma harmônica e padronizada, ritmadas por uma música de 

fundo (EHRENBERG; GALLARDO, 2005, p. 122). 

 

Ehrenberg e Gallardo (2005) ainda acrescentam que a aptidão física era o objetivo das 

aulas de Educação Física. Corpos saudáveis e fortes. Porém, segundo os autores essa visão 

persiste ainda hoje nas escolas quando, por exemplo, os alunos são submetidos a testes físicos 

ao início e ao término do ano, com a finalidade de certificar se os objetivos foram alcançados. 

Ainda segundo esses autores, a Educação Física vem tratando seus alunos apenas como um 

ser biológico, esquecendo-se da simbologia
10

 carregada por cada um dos seres humanos, 

simbologia essa que nos torna seres culturais e capazes de viver em sociedade.  

Outra questão bastante discutida se dirige a questão: a dança pode/deve ser ensinada 

na escola? E, se sim, quem pode e/ou deve ensinar a dança no campo escolar? Se a escola 

deve tratar desse conteúdo, em qual disciplina escolar a dança deve ser inserida? E quem está 

apto a ministrar as aulas de dança na escola? Segundo Marques (1997) as danças carregam 

consigo particularidades que devem ser trabalhadas na escola: 

 

A escola pode, sim, dar parâmetros para sistematização e apropriação crítica, 

consciente e transformadora dos conteúdos específicos da dança e, portanto, 

da sociedade. A escola teria, assim, o papel não de reproduzir, mas de 

instrumentalizar e de construir conhecimento em/através da dança com seus 

alunos(as), pois ela é forma de conhecimento, elemento essencial para a 

educação do ser social (MARQUES, 1997, p. 23). 

 

Se formos falar daqueles que podem/devem ensinar a dança nas escolas, para 

Ehrenberg (apud PEREIRA; HUNGER, 2006), tanto os profissionais formados em Dança, 

como em Educação Física, como em Artes podem ensinar dança na escola, mas "[...] faz-se 

                                                           
10 Entende-se aqui por simbologia o significado (re)construído e atribuído por cada ser humano à algo abstrato 

ou ausente. 



necessário realmente delimitar o âmbito de atuação e deixar claro o aprofundamento dado ao 

objeto de estudo por cada um destes profissionais". 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), a "[...] Educação Física 

é entendida como uma área que trata de um tipo de conhecimento, denominado cultura 

corporal de movimento, que tem como temas o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a 

capoeira e outras temáticas" (BRASIL, 1998, p. 26). Mas ao tratar especificamente sobre 

“atividades rítmicas e expressivas”, o documento acrescenta uma nota dizendo que esse 

conteúdo nesse documento (BRASIL, 1998, p. 71) é um complemento do que “[...] ao 

utilizado pelo bloco de conteúdo Dança, que faz parte do documento de Arte”, onde o 

profissional encontrará "[...] mais subsídios para desenvolver um trabalho de dança, no que 

tange aos aspectos criativos e à concepção da dança como linguagem artística" (BRASIL, 

1998, p. 71). 

Marques (1997, p. 20), ao falar sobre os habilitados a ensinar dança, ressalta que “[...] 

é a pluralidade que tem sem dúvida marcado as atividades da dança e ensino no país”. Isso 

porque nota-se a quantidade e diversidade de modalidades de danças, de produções artísticas, 

das respostas educativas, dos locais de realização e dos apoios que tem sido dado à dança e 

suas vertentes “[...] se inter-relacionam, se ignoram, se cruzam, entreolham, multifacetando 

tanto o mundo da dança quanto o mundo da educação dedicado a ela.” (MARQUES, 1997, p. 

20). Segundo a autora, é a partir das diversidades inerentes na dança que “[...] seria 

interessante lançarmos um olhar mais crítico sobre a dança na escola.” (MARQUES, 1997, p. 

20). Ela ainda nos lembra que, perante as condições atuais do ensino da dança na escola, 

 

Talvez seja este o momento mais propício para também refletirmos 

criticamente sobre a função/papel da dança na escola formal, sabendo que 

este não é - e talvez não deva ser – o único lugar para se aprender dança com 

qualidade, profundidade, compromisso, amplitude e responsabilidade. No 

entanto, a escola é hoje, sem dúvida, um lugar privilegiado para que isto 

aconteça e, enquanto ela existir, a dança não poderá continuar mais sendo 

sinônimo de "festinhas de fim-de-ano". (MARQUES, 1997, p. 21). 

 

E o professor de Educação Física
11

 é sujeito fundamental nesse processo, pois é ele 

que, em conjunto com os demais professores e gestores da escola, ficará responsável pela 

escolha dos conteúdos. 

Forquin (1993, p. 9), ao abordar uma discussão que relaciona os conteúdos, escola e 

cultura, diz que de todas as questões problemáticas da educação sobre as quais se tem 
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 Também os professores vinculados às disciplinas Arte Educação e Educação Artística. 



discutido e refletido desde os anos 60, “[...] as que se referem à função de transmissão cultural 

da escola são [...] as mais cruciais”, pois “[...] elas dizem respeito ao próprio conteúdo do 

processo pedagógico” (FORQUIN, 1993, p. 9). O autor levanta posicionamentos a respeito do 

que e como ensinar diante do pluralismo cultural vigente na sociedade existente. Forquin 

(1993, p. 143) defende uma pedagogia que seja fundamentada num “[...] multiculturalismo 

interativo e aberto, que valorize a comunicação recíproca e a mudança.” Além disso, ele 

lembra que “[...] a escola não pode ignorar os aspectos ‘contextuais’ da cultura [...], mas ela 

deve sempre também se esforçar para pôr ênfase no que há de mais geral, de mais constante, 

de mais incontestável” (FORQUIN, 1993, p. 143). 

 

  A idéia essencial que parece poder ser defendida [...] é a de uma “oferta 

cultural escolar” original [...] que de um lado não pode ser independente de 

uma “demanda cultural social” [...], mas que, de outro lado, não pode 

tampouco estar completamente a reboque desta demanda, nem se regular por 

ela [...]. (FORQUIN, 1993, p. 169) 

 

A escola é vista por Forquin como: 

 

  Um lugar específico, onde os [...] jovens são reunidos [...] a fim de adquirir 

sistematicamente [...] disposições e competências que não são do mesmo 

tipo das que eles teriam podido adquirir ao acaso das circunstâncias da vida e 

em função de suas demandas espontâneas.” (FORQUIN, 1993, p.169) 

 

Desse modo, entendemos que a escola é uma instituição que trata, não de uma 

determinada cultura, ao contrário, trata de multiculturas que são/estão direcionadas para as 

necessidades específicas de um dado lugar em um dado momento social, político e histórico. 

Além disso, vemos que a seleção dos conteúdos a serem trabalhados na escola é que poderá 

gerar as culturas da escola, ou seja, não são todas as culturas que serão trabalhadas pela e na 

escola, mas sim as culturas escolhidas pelos sujeitos da escola, sendo o papel do professor 

(em coletivo e, portanto, em correlação de forças com seus pares) o de selecionar conteúdos 

pelos quais os alunos não teriam acesso – ou pelo menos não de forma aprofundada – fora do 

ambiente escolar. 

 

 

FALANDO SOBRE O HIP HOP 

Para compreendermos melhor o contexto social-histórico em que o movimento hip 

hop surge, lembremos um pouco o que se passa em meados da segunda metade do século XX 



nos Estados Unidos da América (EUA). Por volta de 1960 e 1970, os EUA passavam por 

intensas discussões sobre os direitos humanos. Os marginalizados da sociedade de Nova 

Iorque se articulavam, faziam propostas e lutavam por elas. Nessa época surgiram grandes 

líderes negros, como por exemplo, Martin Luther King (1929-1968) e Malcolm X (1925-

1965), que procuraram disseminar o direito e a igualdade social entre negros e brancos, em 

que os últimos pudessem respeitar os primeiros (ADÃO apud ANGULSKI et al., 2006). 

O ambiente em que o hip hop se desenvolveu era chamado de “pior lugar da terra”. 

Isso porque o bairro do Bronx, em Nova Iorque (bairro onde nasce o hip hop), era um dos 

bairros marginalizados da sociedade norte americana e que tinha, quase em sua totalidade, 

moradores negros e latinos, os quais eram vítimas constantes de preconceitos. Esses subúrbios 

enfrentavam diversos problemas de ordem social como pobreza, violência, racismo, tráfico de 

drogas, carência de infra-estrutura e de educação, entre outros (FOCHI, 2007). Além disso, 

conviviam com o problema dos chamados “sistemas de gangues”, que enfrentavam de 

maneira violenta a luta pelo domínio territorial. Essas gangues funcionavam como um sistema 

opressor dentro das próprias periferias. Diante disso, o governo norte americano fechava os 

olhos para esses acontecimentos, numa dita “Negligência Benigna”, que sustentava o discurso 

de que esses bairros eram tão violentos/pobres que acabariam em si mesmos, não sendo útil o 

investimento do governo á esses locais (BIANCHINI, 2010). 

Em meados da década de 1970, o DJ Kool Herc, um jamaicano que com doze anos 

migrou para os Estados Unidos com sua família, levou o Sound System (carros equipados com 

equipamentos de som, parecidos com trios elétricos) para o Bronx e também o Toast (modo 

de cantar com levadas bem fraseadas e rimas bem feitas), que mais tarde dariam origem ao 

Rap. Afrika Bambaataa, um norte-americano nascido e criado no Bronx, fazia parte de uma 

gangue chamada Black Spades (Espadas Negras), mas percebeu que as brigas entre as 

gangues não o levaria a lugar nenhum. Bambaataa conta que certo dia, ao ouvir o DJ Kool 

Herc tocar suas músicas em seu quarto, se interessou pelo som, conheceu Herc e, juntos, 

passaram a fazer festas com o intuito de esquecer e evitar as brigas entre as gangues e a 

violência que se instalava no bairro. Nos folhetos feitos para a divulgação das festas, Afrika 

Bambaataa dizia assim: “Come to my party and leave your colors at home”, que significa 

“Venha para minha festa e deixe suas cores em casa”. (BIANCHINI, 2010) 

Afrika Bambaataa é reconhecido como fundador oficial do hip hop. Ele fundou a mais 

famosa equipe que promovia festas na tentativa de atrair jovens da periferia por meio da 

música, dança e pintura. A Universal Zulu Nation foi a primeira Organização não 

Governamental ligada ao hip hop a qual acabou transformando-se em instituição internacional 



ao longo dos tempos (FOCHI, 2007). Essa estratégia reflete-se ainda hoje em Ong’s 

espalhadas pelo mundo e, também, em instituições - educacionais, por exemplo - instaurando 

e aprofundando o papel dessa cultura que ainda encontra uma série de resistências no cenário 

Nacional e Internacional. 

A cultura hip hop (BIANCHINI, 2010) é formada pelos seguintes elementos: o DJ 

(disc-jockey) é o operador de discos, que faz bases e colagens rítmicas sobre as quais se 

articulam os outros elementos; o RAP (rhythm and poetry), ou seja, ritmo e poesia, que é a 

expressão musical-verbal da cultura; o GRAFFITI que representa a arte plástica, expressa por 

desenhos coloridos feitos por graffiteiros nas ruas das cidades espalhadas pelo mundo; e o 

BREAK DANCE, que representa a dança (OLIVEIRA, 2007).  

O hip hop dance (ou danças da cultura hip hop) refere-se aos estilos de danças sociais 

ou coreografadas relacionados à música e à cultura hip hop. Incluiu uma grande variedade de 

estilos, especialmente break dance, locking e popping. O que diferencia o hip hop dance de 

outros tipos de dança é o freestyle (improvisação), a possibilidade de aceitação e adaptação de 

outras danças e a pulsação musical. Os seus dançarinos frequentemente estão envolvidos em 

batalhas (competições de dança formais ou informais). Sessões informais e batalhas de 

freestyle são geralmente realizadas em um cipher, em rodas, que se formam naturalmente 

quando a dança inicia (BIANCHINI, 2010). 

No Brasil, o movimento cultural do hip hop chegou pela vertente do break dance na 

década de 1980, mais notório na cidade de São Paulo (OLIVEIRA, 2007). Chegou pelas 

classes mais abastadas que viajavam aos EUA e que aprendiam a dança e dançavam nas 

baladas no Brasil (ALVES apud OLIVEIRA, 2007). 

No entanto, a disseminação da cultura hip hop começa a alcançar e ser bem aceita em 

outros espaços, como nas instituições escolares. Nesse sentido, a escola trata da cultura hip 

hop como conteúdo e, segundo nos fala Avila (AVILA; OLIVEIRA; PEREIRA, 2005) esse 

conteúdo pode ser considerado como uma prática corporal contemporânea que pode propiciar 

uma ressignificação de princípios da sociedade capitalista na medida em que possibilita, por 

meio do debate de sua historicidade, ressignificar a compreensão dos alunos a respeito da 

sociedade de classe.  

 

 

O QUE NOS DIZEM OS SUJEITOS DA PESQUISA? 

Neste aqui, apresento o que aparece com maior frequência nos discursos dos alunos 

entrevistados, não deixando de citar – eventualmente – as falas que tenham sido incomuns, 



mas que a meu ver, podem contribuir para o aprofundamento das e nas discussões. Vale 

lembrar também que, para manter o anonimato dos entrevistados, não foram revelados seus 

nomes, sendo identificados por pseudônimos dados de forma aleatória. 

Primeiro, apresentarei alguns dados que cabe serem lembrados e/ou que chamaram a 

atenção ao serem analisadas as entrevistas: dos treze alunos entrevistados, todos já tiveram 

contato com a escola no mínimo como estagiários; a maioria dos indivíduos atuaram, no 

mínimo, pelo período de um ano (mesmo que não contínuo) com a Educação Física na escola; 

cerca de setenta por cento (70%) dos entrevistados não trabalharam em nenhum momento da 

graduação o conhecimento dança (incluindo conteúdos específicos desse conhecimento) em 

suas aproximações à escola; cerca de trinta por cento (30%) dos entrevistados que afirmaram 

já ter tratado desse conteúdo, alegam ter trabalhado apenas pela obrigatoriedade ou pela 

participação num projeto extracurricular oferecido pela graduação.  

Dessa forma, analisarei e discutirei a seguir os discursos a partir dos tópicos 

categorizados da seguinte forma: 

 

1. Relação entre as experiências anteriores à graduação e a formação acadêmica com o 

conteúdo dança.  

Inicialmente, pedi para que os alunos falassem um pouco sobre suas experiências 

anteriores à graduação com a Educação Física escolar e com a dança. Há uma significante 

predominância nas experiências com a Educação Física escolar (salvo poucas exceções) 

centradas nos esportes mais comuns, comumente conhecidos e chamados por eles de 

“quarteto fantástico” (futsal, vôlei, handebol e basquete). Ao falarem a respeito da dança, 

predomina (salvo pouquíssimas exceções) a vivência desse conteúdo fora do ambiente escolar 

ou, quando vivenciado na escola, apenas em datas festivas ou eventos. 

Já na graduação, os alunos entrevistados especificamente do quinto período alegaram a 

participação num projeto interdisciplinar, o qual objetivou trabalhar o conteúdo dança nas 

escolas e que, segundo eles, apesar da obrigatoriedade na participação do projeto, contribuiu 

significativamente no compreender e no aprofundar no trato desse conteúdo nas aulas de 

Educação Física.  

 

  Eu trabalhei dança no 3º período porque era obrigatório por conta do 

trabalho interdisciplinar. [...] eu senti uma certa restrição porque eu achei 

que eu que ia ter que dançar, mas aí eu fui vendo por um outro lado. 

(ENTREVISTADO J.Q.) 

 



Outro único indivíduo entrevistado (J.T.) que também citou a participação num projeto 

extracurricular, mas não obrigatório, oferecido pela graduação, fomentou a contribuição deste 

projeto satisfatoriamente para a sua formação.  

 

  Eu não encontrei facilidade inicialmente porque eu... eu não tinha noção do 

que eu ia trabalhar [...] de como eu ia iniciar. Mas depois de muita conversa, 

porque no projeto a gente conversa muito sobre as possibilidades, então não 

é somente eu [...], mas é uma coisa coletiva. (ENTREVISTADO J.T.) 

 

Salvo tais alunos citados, predomina o pensamento da precariedade
12

 no trato desse 

conteúdo pela graduação. A maioria vê o ensino da dança na graduação como sendo algo 

muito vago, pouquíssimo aprofundado e que não dá uma base suficiente para que se sintam 

minimamente preparados e capacitados para tratar o conteúdo dança em suas aulas. Como 

disse um aluno do sexto e sétimo períodos da graduação: 

 

  Eu acho que é muito precário! Porque o que a gente tem aqui não sustenta 

nenhum pouquinho do que a gente deveria saber sobre realmente o que é 

dança, e nem como trabalhar dança com os alunos. (ENTREVISTADO A.S.) 

 

O entrevistado M.T. do sétimo período comenta: 

 

  [...] Acho que falta muito ensinar é... os conteúdos mesmo de dança, 

trabalhar mais a fundo o que pode se fazer com a dança. (ENTREVISTADO 

M.T.) 

 

Nota-se, ainda, que a predominância nos discursos dos alunos da precariedade do 

ensino de dança pelo curso deu-se, em sua maioria, pelos alunos do sétimo e oitavo períodos. 

Porém, do ponto de vista dos alunos do quinto e alguns do sexto período, afirmam que, 

mesmo não sendo oferecido um conhecimento específico e/ou aprofundado em dança, o curso 

dá uma base consideravelmente boa para que trabalhem com esse conteúdo em suas aulas. 

O entrevistado T.S. do sexto período afirma: 

 

  Antes de eu entrar aqui eu tinha muito medo de às vezes dar esse conteúdo 

na... na escola porque eu achava que pra você dar você tinha que ter alguma 

técnica. Apesar de eu ter vivido um tipo de Educação Física diferente, eu 

acreditava que talvez precisasse disso, precisasse de um conhecimento mais 

técnico da dança. E aqui eu meio que desmistifiquei um pouco disso... Eu 
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pude ver que não é assim, que você pode ter outras possibilidades [...]. E as 

disciplinas que eu tive aqui foram assim, maravilhosas! Deram um suporte 

muito bom. (ENTREVISTADO T.S.) 
 

Outro entrevistado do sexto período comenta: 

 

  Eu penso que o curso dá sim uma base legal pra trabalhar a dança na aula de 

Educação Física, mas nada tão específico. Então você tem como trabalhar de 

forma geral, mas não especificar um tipo de dança. (ENTREVISTADO 

G.S.) 

 

Do ponto de vista do entrevistado J.Q. do quinto período: 

 

  Ah eu acho que assim, na medida do possível, das oficinas, da disciplina, dá 

pra se trabalhar [...]. (ENTREVISTADO J.Q.) 

 

O interessante é que, mesmo esses alunos que afirmaram que o curso dá uma base 

satisfatória para que trabalhem o conteúdo dança em suas aulas, ao serem perguntados se já 

haviam tratado desse conteúdo e quais as facilidades e dificuldades encontradas no 

desenvolver de suas aulas, a maioria diz sentir-se despreparados para a apropriação das 

danças como conteúdo de suas aulas: 

 

  [...] sinceramente, eu acho que eu não tenho... apesar de ter falado que dá 

embasamento, dá uma noção e tal. Mas eu não me sinto segura pra trabalhar 

isso. E dei porque é... tinha que cumprir! (ENTREVISTADO J.Q.) 

 

A insegurança, notória e assumida pelos entrevistados na maioria de suas falas, mesmo 

daqueles que disseram que o curso lhes preparam para trabalhar com o conteúdo dança na 

escola e nas aulas de Educação Física, parece ser o ponto crucial para a ausência da dança 

como conhecimento na escola. Ao serem questionados do por que da não apropriação das 

danças e, também, das danças da cultura hip hop em suas aulas, esse discurso se fortalece 

ainda mais nas falas dos alunos: 

 

  A gente tentou mas [...], eu fiquei insegura [...]. (ENTREVISTADO M.Q.) 

 

Entrevistado F.T. do sétimo período: 

 

  [...] eu não sabia! Eu não tinha domínio do conteúdo, eu não tinha vivência 

dessa experiência aí eu... optei por não trabalhar. (ENTREVISTADO F.T.) 



Entrevistado T.O. do oitavo período: 

 

  [...] eu não tenho domínio sobre o conteúdo... [...] Mais porque eu não tenho 

domínio mesmo. Não é nem sobre a questão do “saber fazer” não mas... mas 

a questão do realmente é... “saber entender” do conteúdo dança. Não tenho 

conhecimento algum. (ENTREVISTADO T.O.) 

 

Entrevistado J.O. do oitavo período: 

 

  [...] eu não me sinto preparada não. Até tenho vontade, eu gosto! Sempre 

pensei que a primeira coisa que eu ia fazer na faculdade era trabalhar com 

dança, mas eu não sei trabalhar [...] (ENTREVISTADO J.O.) 

 

É possível que talvez apresentem essa insegurança pelo conceito que trazem a respeito 

do termo domínio de conteúdo
13

. Porém, o que chama a atenção é que, o fato da maioria dos 

entrevistados não terem tido experiências anteriores com a dança como conteúdo na escola e, 

também, da formação acadêmica não dar uma base satisfatória (do ponto de vista da maioria) 

para o trato desse conteúdo, cria-se um ciclo da negação desse conhecimento na escola. Esse 

ciclo apresenta-se da seguinte forma: os alunos entrevistados do curso – em sua maioria – não 

tiveram acesso ao conteúdo dança no período da educação básica. Quando muito, em datas 

festivas e eventos da escola. Além disso, sentem-se inseguros pela formação que lhes é dada. 

Assim, não tratam desse conteúdo em suas intervenções, negando aos seus alunos o 

conhecimento que também a eles – e segundo eles - foi negado. 

Dessa forma, faz-se necessário um aprofundamento nas discussões e nas reflexões – 

principalmente no período de formação acadêmica - a respeito dessas questões corriqueiras 

para que, como vimos, esse ciclo da negação ao conhecimento seja desfeito. Sabe-se também 

que esse processo não se dará do dia para a noite, mas sim pelo trabalho constante e em longo 

prazo nos cursos de formação. Pode-se notar ainda que, a maioria dos alunos de quinto e sexto 

períodos da graduação, tiveram – ou estão tendo - disciplinas e/ou participam/participaram de 

projetos extracurriculares que os aproximaram mais da realidade da escola e à realidade do 

trato do conteúdo dança (e seus conhecimentos específicos) pela Educação Física e que, 

mesmo com a dificuldade inicial na receptividade desse conhecimento, pode-se observar que 

já estão tendo uma reflexão mais aprofundada a respeito da dança na Educação Física escolar. 
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2. Conhecimento e domínio do conteúdo dança e, também, do conteúdo danças da cultura 

hip hop (hip hop dance) nas aulas de Educação Física. 

A maioria dos entrevistados disseram não tratar do conteúdo dança em suas aulas. As 

justificativas predominantes dos entrevistados pela apropriação não desse conteúdo dança 

foram além das duas hipóteses iniciais: uma, de que a forma como a dança é vista/tratada na 

escola – não como conhecimento a ser passado e, quando passado, é passado eventualmente e 

em momentos de comemoração, porém, sem intenção pedagógica; e outra: de que não tinham 

domínio do conteúdo. Apesar de reafirmarem tais hipóteses, as justificativas, em certa 

medida, apresentam explicações do que seria essa falta de domínio de conteúdo. As 

justificativas predominantes nas falas dos entrevistados foram alegadas pela falta de 

conhecimento e vivência do conteúdo, existência de um sentimento de despreparo e/ou 

incapacidade para lidar com o conteúdo, de não saberem como tratar/trabalhar/introduzir esse 

conteúdo em suas aulas e, por último, mas não menos importante, a não apropriação desse 

conteúdo pela falta de interesse dos alunos da escola. 

Quando perguntados se trabalhariam esse conteúdo (aos que não haviam trabalhado 

anteriormente em suas aulas), muitos afirmaram a importância desse conteúdo, mas alegaram 

que precisariam buscar o conhecimento para terem o domínio e, assim, para que pudessem 

trabalhá-lo na escola: 

 

  Bom, se eu primeiro pegasse realmente o conteúdo de fato, estudar e ter 

um... um certo domínio sobre ele, pelo menos um básico, trabalharia sim! 

Não teria problema não. (ENTREVISTADO T.O.) 

 

Entrevistado A.S. do sétimo período afirma: 

 

  Eu até poderia tentar, mas eu acho que ia precisar de uma ajuda! De outro 

profissional. (ENTREVISTADO A.S.) 

 

Os discursos acima mostram como os alunos sentem-se incapazes de trabalharem esse 

conteúdo em suas aulas, sendo a justificativa dada o não domínio e, por isso, precisariam 

buscar ajuda até mesmo de outros profissionais para, ainda assim, tentarem levar esse 

conteúdo para seus alunos. Por um lado, quando nos vemos na necessidade de buscar um 

conhecimento pelo qual temos como precário para nós, procurar ajuda de alguém que temos 

como referência não é visto como um posicionamento negativo. Porém, o momento da 

graduação é um espaço/tempo privilegiado para aprofundar os conhecimentos, principalmente 

os específicos da nossa área, ou seja, é na graduação o momento mais propício para que 



procurem essa ajuda, para buscarmos o aprofundamento desses conhecimentos e para que, ao 

final da graduação, não sentimo-nos incapacitados e despreparados para trabalhar não só com 

a dança, mas também com os mais diferentes e diversos conteúdos da cultura corporal de 

movimento. 

Algumas das justificativas levantadas pelas entrevistas coincidem com os resultados 

apontados pela pesquisa realizada por Brasileiro (2003), em especial àquelas que se referem à 

falta de domínio do conteúdo pelos professores em formação e a não aceitação por parte dos 

alunos da escola. 

Tratando da questão da falta de domínio do conhecimento pelo professor, Brasileiro 

(2003) nos lembra que outros tipos de conteúdos específicos da área, como o futebol, não é 

um conteúdo em que, se formos perguntar aos alunos em formação, todos teriam o domínio, 

mas mesmo com as limitações é um dos conteúdos mais vistos/tratados na escola. Isso 

porque, segundo a autora, mesmo que não tenhamos o “domínio”, damos um jeito de recorrer 

a esse conteúdo. Da mesma forma, para olharmos a dança como conhecimento a ser tratado 

como conteúdo pela Educação Física, temos que dar jeito de recorrer à ele. 

Saraiva Kunz et al. (1998), também já citados nesse trabalho, lembram do histórico da 

dança como conteúdo e, também, do preconceito que se estabeleceu principalmente na 

inferioridade feminina. Os autores reforçam que, mesmo com as dificuldades de gênero, a 

dança deve ser trabalhada sem discriminação, atendendo as individualidades dos alunos da 

escola. Do contrário, estaremos negando aos nossos alunos conhecimentos que lhes é de 

direito. 

 

 

AS EXCEÇÕES QUE DEVERIAM SER “REGRAS”  

Ao analisar as entrevistas, notamos algumas exceções nas falas dos entrevistados que, 

a nosso ver, deveriam ser as “regras”. “Regras” essas no sentido de que deveriam ser – 

baseando no que é função da escola e, mais especificamente, da Educação Física – os 

discursos predominantes, e não, como vimos, à exceção. Das exceções apresentadas nas 

entrevistas, citaremos as experiências significantes anteriores a graduação com a Educação 

Física e com a dança; e a aceitação, participação e envolvimento dos alunos da escola que 

tiveram como professores os indivíduos da pesquisa. 

Quando pedimos para falarem um pouco das experiências anteriores a graduação com 

a Educação Física e com a dança, alguns entrevistados, mesmo que poucos, apresentaram um 

discurso positivo em relação as suas experiências: 



  [...] Minha Educação Física escolar [...]. No ensino fundamental [...] jogos, 

circuitos... mais jogos e brincadeiras. E quando eu entrei nas séries finais do 

ensino fundamental eu tive um tipo de EF que foi único, que foi marcante e 

que envolveu também a dança, a ginástica, [...] teatros ,[...] GR... Então a 

gente fazia coreografias... é... a gente tinha esse espaço pra poder assim... é... 

fazer e criar [...]. A professora trazia mas nós também tínhamos a 

oportunidade de mostrar o que a gente tinha.[...](ENTREVISTADO T.S.) 

 

Outro entrevistado do sétimo período anuncia uma vivência positiva de suas aulas de 

Educação Física na escola: 

 

  [...] Tive uma Educação Física razoavelmente boa em relação ao que os 

outros falam. É... tive atletismo, basquete, futebol, futsal, vôlei de praia, 

vôlei é... ginástica, dança inclusive [...] (ENTREVISTADO J.T.) 

  

Esses discursos nos remetem a pensar que, por mais que seja difícil o trabalho do 

professor em desenvolver os conteúdos específicos da cultura corporal de movimento, não é 

impossível e que, além de não serem impossíveis, devem ser realizados com a intenção e 

planejamento pedagógico do professor, a fim de contribuir significativamente no processo 

educacional dos alunos da escola. 

Outra exceção que nos chamou a atenção foi que, alguns dos entrevistados disseram 

que a maior facilidade que eles tiveram no trato do conteúdo dança em suas aulas foi o 

envolvimento inesperado por eles dos alunos da escola quando levaram a dança da cultura hip 

hop para a escola pelo projeto interdisciplinar: 

 

  [...] A gente achou que a aceitação não ia ser legal... só que foi os meninos 

que... que a gente tava trabalhando até já tinham algum contato com o hip 

hop aí foi bem legal que todos eles se envolveram e... [...] tentaram ajudar a 

gente. (ENTREVISTADO L.Q.) 

 

  [...] Facilidade eu achei no sentido assim, de que os alunos tinham muita 

receptividade, apesar de inicialmente eu achar o contrário, com o conteúdo 

dança. Eles aceitaram super bem e tal [...] (ENTREVISTADO J.Q.) 

 

Entrevistado T.S. do sexto período: 

 

  [...] Eu achei assim, que eu fosse chegar, porque era uma turma que tinha 

mais meninas, (...) eu vou chegar lá e ninguém vai querer fazer porque é um 

estilo de dança que as meninas geralmente se afastam um pouco, são poucas 

que realmente gostam. E quando eu cheguei lá foi totalmente diferente! 

Todas se envolveram na aula, todas gostaram, quiseram aprender mesmo. 

[...] Elas se entregaram pra poder aprender. (ENTREVISTADO T.S.) 

 



Essas falas se contrapõem ao que vemos corriqueiramente nos discursos da maioria 

dos professores das escolas – como vimos na pesquisa realizada por Brasileiro (2003) - e dos 

professores em formação entrevistados. Além disso, nos revela que muitas vezes negamos aos 

nossos alunos o acesso algum conhecimento pelo pré-pensamento de que não haverá a  

aceitação destes. Acreditamos que, mesmo que o conteúdo proposto - seja este qual for - não 

gere interesse a priore nos alunos, isso não impede ao professor buscar alternativas para que 

seja aguçado o interesse dos alunos aos conteúdos propostos. Vale lembrar também que é 

papel do professor – em conjunto com o corpo pedagógico e a instituição – selecionar os 

conteúdos a serem trabalhados e trabalhá-los a partir de uma concepção pedagógica. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que foi discutido ao longo do trabalho, desde os os autores utilizados para 

embasamento teórico até a análise das entrevistas realizadas, podemos notar que, mesmo que 

haja falhas na formação oferecida pelos cursos de graduação – falhas essas que nem sempre 

são inaceitáveis pelo fato de que vivemos em sociedade e que, por isso, os interesses e 

necessidades mudam corriqueiramente e que, também, há uma necessidade de adaptação e 

readaptação dos cursos de formação, ou seja, estamos num constante processo de mudanças -, 

a formação do aluno será tão ampla quanto o seu interesse em torná-la dessa forma. A 

formação que cada aluno constrói - e não apenas a que o currículo prescrito apresenta, que 

apenas o curso de Educação Física nos dá -, é que nos proporcionará uma formação mais 

aprofundada e completa. O que nós, alunos em formação em nossa construção de formação, 

buscamos - na medida de nossas possibilidades de tempo e espaço -, é que nos tornará mais 

aptos à apropriação, construção e reconstrução dos conhecimentos oferecidos pela graduação, 

pois estamos tratando de uma formação inicial e, por isso, depende de cada um buscar 

também a sua formação. 

O domínio do conteúdo, citado constantemente pela maioria dos entrevistados, assim 

como pela bibliografia encontrada, deve ser repensado pelos alunos em formação e, também, 

pelos cursos de formação, de maneira a objetivar a reflexão do que se tem como domínio de 

conteúdo e de como solucionar esse problema para que as danças não sejam trabalhadas na 

escola como peças decorativas, mas sim como conhecimento importante na formação e 

desenvolvimento dos alunos da escola. 
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