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“Dançar é sentir, sentir é sofrer, sofrer é amar... Tu 

amas, sofres e sentes. Dança! ” 

      Isadora Duncan (1877 – 1927) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo principal, narrar minha experiência com a 

dança durante o curso de licenciatura em educação física, refletindo sobre a importância desta 

para minha formação humana. O método utilizado para o estudo foi o biográfico (FERRAROTI, 

1991), a partir do preceito de como a dança em suas variadas formas de ser ensinada/aprendida 

fez com que um processo em minha vida tenha ocorrido de forma com que leve aos leitores a 

refletir sobre as causas deste. Dialoguei com autores como Saraiva Kunz; Figueiredo, Lacan, 

Marques e outros que foram fundamentais para a reflexão do tema. Este trabalho demonstra o 

processo das etapas em minha vida, como cada momento foi importante para minha formação 

humana, e como a violência sofrida em minha infância influenciou para minha fobia social, o 

silencio e através de um trabalho realizado a partir de experiências com dança, na disciplina e no 

projeto de extensão Fordan, trabalhada numa dimensão de formação humana problematizando 

temas de exclusão social, possibilitou meu fortalecimento frente as violências que sofri 

inicialmente na escola e posteriormente ao longo da minha vida.  
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1. INTRODUÇÃO 

Considera-se dança uma expressão representativa de diversos aspectos na vida do homem.  Pode 

ser considerada como linguagem social que permite a transmissão de sentimentos, emoções da 

afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da 

guerra, etc. (SOARES et al, 1992, p.82). Os parâmetros curriculares (1997) descrevem toda e 

qualquer linguagem artística, sendo ela dança, música, teatro... de suma importância para os 

valores e atitudes que o indivíduo possa aprender, que envolvem tanto, questões sociais, relações 

na aprendizagem, quanto ligados aos sentimentos humanos. 

 

A partir de um censo realizado pelo MEC, considero que a dança está para os alunos, como uma 

das principais atividades extracurriculares a ser escolhida, com um aumento 45% de adesão dos 

alunos de 2009 para 2010. Acredito que essa adesão pode ser considerada um maior incentivo 

para se trabalhar o conteúdo dança nas escolas, a fim de proporcionar novas experiências aos 

alunos e motivá-los a refletir assuntos ligados a realidade vivenciada por eles como processos de 

violências, sejam de racismo, de homofobia, LGBTfobia, Misoginia, gordofobia, machismo, 

intolerância religiosa e outros. 

 

Através desta pesquisa, busquei refletir sobre a importância do estudo do conteúdo dança e suas 

temáticas transversais, analisando a contribuição desta na formação do aluno. E na 

contemporaneidade discutir a importância da dança para professores do sexo masculino tem sido 

fundamental, uma vez que diversas pesquisas apontam a dificuldade de professores de dança, do 

sexo masculino, trabalharem esse conteúdo na escola. Por tanto esta pesquisa contribui com as 

propostas de formação do curso de educação física. De forma com que a dança na educação física 

pode ser voltada para expressões criativas, e que possam proporcionar ao aluno o despertar de 

uma identidade social e cultural. 

 

O conteúdo dança, problematizando temas de exclusão social foi importante para minha 

formação humana, me potencializando e mudando assim a minha inserção e intervenção na 

sociedade. Tendo como objetivo principal desta, narrar minha experiência com a dança durante o 

curso de licenciatura em educação física, refletindo sobre a importância desta para minha 

formação humana.  
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O método utilizado para o estudo foi o biográfico (FERRAROTI, 1991), onde o sujeito narra 

fatos de sua vida, refletindo sobre seu processo de auto formação. 

 

2. A EXPERIENCIA COM A DANÇA CONTRIBUINDO NA FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR 

A formação dos professores, atualmente não dá conta de preencher todas as lacunas da educação 

física, pois está é complexa e demanda um tempo e espaço maior do que a realidade acadêmica 

comporta. A seguinte pesquisa demonstra como a dança pode contribuir para a formação do 

professor, tanto na dimensão instrumental como principalmente humana. 

Com base em estudos a partir do artigo “Formação docente em Educação Física: experiências 

sociais e relação com o saber”, escrito por Zenólia C. Campos Figueiredo (2004), problematizo 

como a experiência de formação pode influenciar no processo de formação Humana do 

acadêmico. Considero como discussão fundamental o fato de que chego na Universidade sem 

nunca ter tido contato com a dança em minha infância, nem no processo de crescimento, em parte 

devido à resistência de minha família, tendo em vista que havia certo preconceito para com a 

dança, mas também em parte por religião, pois até então no processo de ensino fui instruído de 

que a dança era “algo errado”.  

A preocupação de Figueiredo foi pensar como a formação precisa intervir em processos já 

construído na educação formal e familiar, provocando no acadêmico um aproveitamento do que a 

Universidade tem a oferecer e assim externar uma preocupação com dados obtidos em sua 

pesquisa onde (2004, p.100), 

[...]”as experiências sociais do aluno do curso de Educação 

Física funcionam como filtros que perpassam a dinâmica 

curricular para reconhecer a amplitude dessa ação, antes 

mesmo da inserção desse aluno no curso e durante sua 

formação inicial. ” 

 

Na pesquisa realizada pela autora, as experiências sociais dos alunos definem a escolhas que irão 

fazer, o caminho a ser percorrido na vida universitária, os interesses que os alunos querem 

adquirir no processo de formação, dessa forma valorizando uma certa linha de conteúdos 

curriculares, em contra partida a isso, apresento neste trabalho como e porque a experiência na 

Universidade conseguiu despertar em mim o interesse por um conteúdo com o qual não tinha 

nenhum tipo de afinidade e nem interesse.   
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A dança como objeto de estudo vem tendo aumento nas pesquisas conforme o decorrer dos anos, 

isso demonstra a importância que essa temática tem no contexto da sociedade, mesmo que, por 

muito tempo essa prática tenha sido, e é ainda nos dias de hoje pouco explorado pela escola, e 

professores. Autores como Isabel Marques (2007, p. 23) e Ida Freire (2001) tem estudado como a 

prática da dança pode ser evidenciada na educação formal, as autoras questionam o fato da dança, 

no contexto escolar ser apenas “para relaxar”, ou “soltar as emoções”. 

 

A dança como linguagem de expressão pode ser representada como comunicação humana, onde 

um sujeito se comunica com o outro através das expressões, dos gestos. Mas o que é o gesto? O 

que é gesticular? 

Vianna afirma que (1990, p.102-103):  

 

“É muito difícil manifestar um sentimento, uma emoção, 

uma intenção, se me oriento mais por formas condicionadas 

e conceitos preestabelecidos do que pela verdade do meu 

gesto. O que confere autenticidade e expressão a um dado 

movimento coreográfico é precisamente o poder que ele tem 

de traduzir certas emoções, sentimentos ou sensações, [...]. 

Ou seja: o que é dançado é dançado por alguém que vive 

intensamente aquele movimento, aquele gesto, e por isso 

consegue expressá-lo plenamente. ” 

 

Em um estudo importante para essa reflexão Saraiva et al. (2007a, p. 152) afirma que os 

professores, alvo da pesquisa, reconheceram que a falta das experiências com a dança é a causa 

principal desmotivadora de um trabalho efetivo da dança nas escolas, o que faz com que a dança 

seja negligenciada no currículo escolar básico. 

A pesquisa aponta para uma “não afinidade com a dança”, e que os professores não se sentem à 

vontade com o conteúdo, pelo motivo da falta de experiências com a dança em suas vidas 

pessoais, o que contribuiu na exclusão do conteúdo em suas aulas. 

Com base no artigo de PACHECO (1999), a reflexão é que a contribuição da dança nas aulas de 

educação física, pode ser abrangente para ambos os sexos, sem distinção, de forma com que as 

individualidades de cada aluno possam ser reforçadas. 

“A dança nas aulas de educação física pode contribuir para 

que acabemos com concepções fechadas e restritas de 

masculinidade/feminilidade, bem como para que 

respeitemos as opções individuais. ” (PACHECO, p. 9) 
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Apesar disso grande parte dos professores da pesquisa, da Saraiva Kunz, também diz que os 

conteúdos trabalhados na graduação não se tornaram efetivos para eles e que esse é um elemento 

limitador para se trabalhar o conteúdo dança nas escolas. 

[...]”primeiramente, entendemos que a organização 

curricular dos cursos de Educação Física não possibilita o 

aprofundamento de técnicas específicas de estilos de dança, 

bem como, entendemos que esse não deve ser o objetivo da 

formação. ” (SARAIVA et al. p. 4) 

 

Ivaldo (1976) mostra que o “cidadão comum”, que tem o desejo de experienciar a dança, 

antigamente, não seria tão simples assim, pois não existiam espaços onde pudessem aprender 

formas variadas, se não a técnica das grandes escolas de samba, festas folclóricas, discotecas, etc. 

A utilização de expressões culturais começou a ser utilizada constantemente, tal como os gestos 

do cidadão, a formas de expressões populares que se aproximam do cotidiano. Assim como nos 

grandes espetáculos podemos vivenciar obras com base em histórias como por exemplo. O lago 

dos cisnes. 

Hoje a criação de espetáculos pode se dar com base em absolutamente qualquer coisa do nosso 

cotidiano, movimentos de trabalhadores braçais, gestos vistos em filmes, etc. 

Infelizmente na universidade, hoje, só temos um período da graduação com o conteúdo dança, o 

que se formos levar em conta, é realmente muito pouco, mas há possibilidades de o profissional 

enriquecer esse conhecimento, buscando fora da disciplina “padrão”, uma inserção em projeto de 

extensão ou mesmo realizando cursos esporádicos como acontece com quem atua na área dos 

esportes. Além disso hoje temos muitos recursos a ser utilizados, que possibilitam que o 

conhecimento seja adquirido, seja por livros e artigos de dança, ou até vídeos na plataforma 

Youtube.  

 

O filme “Sob a Luz da Fama” (lançado em 2000), apresenta uma experiência riquíssima de como 

os movimentos técnicos da dança podem ser aprendidos através de recursos audiovisual, talvez 

isso seria uma questão importante se nos entendemos como professores pesquisadores e que 

estamos em constante formação. 

Porem entendemos que a questão seja mais séria, que o acesso ou não a disciplina e momentos de 

ensino-aprendizado do conteúdo dança. Concordamos com Hanna (1999) 

[...]”um indício do forte preconceito que ainda cerca a 

dança, no que diz respeito à participação dos homens, já que 
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a história da dança tem apontado que muitos bailarinos 

foram e/ou são homossexuais. ”[...] (HANNA, 1999, p. 6) 

 

A Sexualidade é uma discussão significativa em relação ao conteúdo dança, pois no contexto 

histórico-social a lógica disseminada é de que o homem que dança é homossexual, fazendo com 

que a criatividade e a sensibilidade sejam ligadas ao universo feminino, mas em qualquer cultura, 

nenhuma prática corporal apresenta sexo-gênero, esse apenas é o processo de configuração da 

sociedade que fundam papel sexual na dança, como demonstra (SARAIVA, 2009). 

Pacheco (PACHECO, 1999) faz uma crítica a autores que avaliam que temos vivenciado muitas 

mudanças no comportamento masculino, onde certos tipos de danças possuem características que 

fariam com que o homem não sofresse nenhum tipo de degradação mediante sua masculinidade. 

Exemplos citados são o street dance, o hip-hop, onde a liberdade de movimentos pode 

demonstrar que não existe degradação, que não podemos generalizar a dança, e que através de um 

trabalho pedagógico com a dança, os movimentos que uma vez seriam estereotipados podem ser 

gradativamente desconstruídos, quebrando a ideia do preconceito. 

Para a autora esse tipo de reflexão camufla o preconceito e analisa que talvez o homem não esteja 

livre das “amarras do preconceito”, pelo contrário que elas continuam fortes, e o fato dos homens 

dançarem seja por que em certas danças, o estereótipo masculino seja reforçado. 

 “De que dança estamos falando? Qual é o papel da dança na escola? ” (PACHECO, p. 9), A 

dança não apenas é aprender coreografias ou executar movimentos sequenciados, o sentido é 

mais abrangente e complexo, onde os valores culturais, sociais e pessoais podem ser 

demonstrados através da dança. Deixar essas questões de lado apenas fará com que a dança seja 

apenas uma “repetição mecânica de gestos” (PACHECO, p.9) 

“Podemos perceber que cada estilo de música tem sua 

personalidade, ou a maioria é branco, ou a maioria é negro, 

indígenas, entre outros. ” (LEMOS; MELO, 2016, p. 17) 

 

Assim podemos dizer que a individualidade de cada aluno demonstra como ele se enxerga diante 

do mundo, quais as limitações de cada um, fazendo assim com que o professor possa refletir 

sobre como trabalhar com individualidades. 

 

3. FORMAÇÃO HUMANA E VIOLÊNCIAS: TEMAS QUE ATRAVESSAM O 

ENSINO DA DANÇA 
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A escola e os espaços informais de educação estão imersos em problemáticas que fazem parte das 

violências presentes na sociedade, questões como violências raciais, de gênero, LGBT fobias, 

homofobia, fazem parte do universo de ensino-aprendizagem e se coloca como emergentes nos 

contextos de formação humana.  

Através do texto O Homem Criativo Intervendo na Dança (PIRES; SANTOS; RODRIGUES, 

2010), podemos ter uma base sobre a problemática da violência, compreendendo qual é o nosso 

próprio papel, diante da realidade social em que vivemos, onde muitas das vezes 

inconscientemente agredimos o próximo, seja verbalmente, expressivamente, sem ao menos se 

dar conta de que estamos cometendo algum tipo de violência. 

O texto traz reflexões sobre vários tipos de violência, sendo descritas como, retrato de guerra, 

fenômeno da imigração, descaso do governo com as necessidades básicas do povo, extermínio da 

juventude negra, consumismo midiático, processo de urbanização das favelas, etc. 

Problematizando o texto, podemos compreender que as violências presentes na sociedade afetam 

cada um de nós, sujeitos, de forma com que nossa formação humana seja baseada em “rotulação, 

estigmatização e tipificação” (PIRES; SANTOS; RODRIGUES, 2010). 

Através do espetáculo a denúncia da complexidade da violência é colocada dentro das 

coreografias de forma com que através desta, pudessem problematizar o fenômeno, 

demonstrando através dos passos de dança e letras de músicas as violências ali denunciadas. 

Podemos assim, levando isso para um contexto escolar, conversar com nossos alunos sobre essas 

problemáticas, para que possamos intervir nessa realidade. 

Questão de significativa relevância para se trabalhar nas escolas são os temas transversais, 

possibilitando ao aluno analisar questões referentes a religião, sexualidade, despertando assim o 

interesse nos alunos, dando a oportunidade do mesmo, de articular formação humana e a dança. 

Duas colegas da minha turma analisaram a influência da dança trabalhada articulada com a 

dimensão da formação humana e afirmam que, 

“(....) Percebemos que para esses alunos que resistiam em 

aprender, a dança só passou a ser relevante devido à 

articulação que a professora fez entre a dança e o processo 

de formação humana durante o decorrer da disciplina, não 

era dançar por dançar. Ela deu significado ao processo de 

ensino e aprendizagem, usando alguns temas transversais 

como violências: aborto, religião, machismo e 

homossexualismo. ” [...] (LEMOS; MELO, 2016, P. 18-19) 
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Os temas transversais são de suma importância na escola, pois a partir destes permitimos ao 

aluno refletir sobre a importância da diferença entre os sujeitos, e o mal que as violências trazem 

para a sociedade, e a educação física é um espaço onde permitimos aos alunos a vivência desses 

conteúdos. Através da dança, podemos trabalhar o tema transversal, sexualidade, por exemplo, 

onde o estigma de “dança não é coisa de homem”, ou que a “condução só pode ser feita por 

homens”, pode ser desconstruído. 

Estudos realizados pela Revista Época (2016) demonstram que 42% dos alunos da rede pública 

são acometidos pela violência, sendo as agressões verbais e físicas. A descrição é que a 

“Discriminação, ameaças e xingamentos, muitas vezes confundidos com brincadeiras, também 

são considerados atos violentos e podem evoluir para agressões mais graves. ”, fazendo com que 

o ambiente escolar seja evitado pelos alunos violentados, sendo este um local hostil.  

Pesquisas realizadas pelo IBGE (2013) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) demonstra 

que 8,1% dos estudantes que sofreram bullying, são de Vitória, sendo esses com sentimentos de 

humilhação, magoas e aborrecimentos causado por provocações. 

 

Mas o que é Bullying? É uma violência específica? Esta palavra precisa ser melhor analisada 

pelos estudiosos. Bullying segundo o artigo de Longui (2013), é mascarado como várias formas 

de agressões, intencionais e sem justificativas, que se utilizam de poder ou força para intimidar 

alguém, podendo causar traumas, baixa estima, fobia social, através de discriminação, apelidos 

pejorativos, agressões físicas e/ou psicológicas. É importante a reflexão de que, 

“Quando um ofende o outro, é uma prática de Bullying? 

Não! É divergência de gênero, de raça, de sexo, de ideias, de 

sociedade e tantos outros itens que o Bullying não deixa 

aparecer. ” (LONGUI, 2013) 

 

A lógica da perversidade segundo Pires e Rodrigues (2016), demonstra que devemos acabar com 

as violências, pois enquanto não houver o entendimento de que isso afeta os sujeitos, existirá os 

que praticam o ato, e sempre haverá aquele sujeito que machuca o outro, e devemos apontar que 

mesmo que para uns é uma simples brincadeira, para outros a mesma pode ser de extremo 

desagrado. As autoras nos convidam ao entendimento da urgência de problematizar essas 

violências que acontecem na escola como processos históricos, cultural, ideológico e político. 
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O espetáculo de dança “Emoções político-ideológicas: contra a misoginia e contra a redução 

da maioridade penal” produzido pelo Grupo de Dança Fordan/CEFD em 2015, nos apresenta 

uma discussão importante sobre a análise de emoções inconscientes numa dimensão política.  

Nesta perspectiva psicanalítica de análise das violências, Freud (1937-1939, p. 25-30) alerta que 

o comportamento e os sentimentos são influenciados por desejos inconscientes. O autor descreve 

que a consciência possui três níveis, que nos mostram como velhas lembranças, desejos 

reprimidos influenciam no crescimento de um sujeito, e como isso pode afetar futuramente em 

sua vida adulta; São os níveis: consciente, que demonstra a parte funcional do cérebro, tudo o que 

pensamos, agimos, sentimos, a falamos... em suma, tudo o que fazemos de consciente; Pré-

consciente: tudo o que se inicia inconsciente, mas tendo a possibilidade de tornar-se consciente, 

como por exemplo, um sonho da qual o sujeito acordará, mas que da mesma forma, o mesmo 

lembra-se de partes do ocorrido; E por fim o nível inconsciente: é tudo que não temos 

consciência do que ocorreu, é onde estão guardados os conteúdos censurados, desejos que foram 

reprimidos ao longo da infância, todas as ações não conscientes que afetam o comportamento do 

indivíduo. 

Ampliando um pouco esta discussão, refletindo sobre o estágio do espelho (Lacan, 1936), 

podendo refletir sobre o meu “eu” criado a partir da visão do outro, onde a percepção do que é 

real e do que não é, faz com que a imagem refletida não seja reconhecida pelo sujeito, devido ao 

trauma gerado em sua infância. 

“O estágio do espelho, em Lacan, tem três fases 

fundamentais. Na primeira, há percepção de imagem no 

espelho como se fosse um outro real. Na segunda, a criança 

percebe que o outro não é um ser real. Na terceira, a criança 

já sabe que o refletido é uma imagem global e quase 

unificada dela própria. [...]” (LACAN, 1936, p. 183) 

 

Embora sem muito aprofundamento, neste texto, a perspectiva de análise com base em Freud e 

Lacan nos ajuda a pensar em como violências sofridas na infância permanecem nos assombrando 

ao longo das nossas vidas e influenciam a forma como lidamos com o mundo e as pessoas. 
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4. EXPERIÊNCIAS COM A DANÇA 

A partir desse ponto, os dados apresentados têm como base minha trajetória de vida, tanto 

pessoal, quanto acadêmica, e de que forma as mudanças que ocorreram me afetaram como 

também às pessoas ao meu redor, sendo esses família, amigos e alunos, com os quais trabalhei na 

disciplina Estágio Supervisionado em Educação Física em forma de memorial. 

O memorial é uma espécie de diário, onde o narrador conta suas histórias de vida, experiências e 

trajetória (BENJAMIN, 1994), que nesse caso é no curso de formação, trazendo à tona memórias 

de minha vida comparando-as com os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação. 

Ao longo de minha infância, nas aulas regulares de educação física, muito se falava sobre outras 

práticas além do futsal, vôlei, basquete e handebol, mas pouco e/ou nada se mudava nas aulas, 

nunca experimentei o ato dançar em minha infância, pois era bombardeado na escola por frases 

como: “Dançar é coisa de menina”, “Meninos não podem dançar”, isso foi fazendo com que além 

de não conhecer a dança, eu acabasse criando uma espécie de preconceito, o mesmo valia em 

casa, onde pouco se falava em dança, e quando víamos na televisão, era repugnado. 

Isso apenas reafirma o que Saraiva et al. (2007a, p. 152) descreve com relação a formação dos 

professores, onde a falta de experiência, e o preconceito pode ser um elemento de recursa em 

lecionar o conteúdo dança nas escolas. 

No decorrer do ensino fundamental, iniciando por volta da 5° série, comecei a sofrer violência na 

escola, através de agressões, piadas e principalmente a risada dos “colegas de turma”, quando 

respondia alguma pergunta errada ou dava minha opinião sobre algo. Quando relatei isso para 

minha mãe, sem pensar ela foi a escola reclamar, o que ocasionou o agir do diretor, e mesmo que 

ele houvesse brigado e suspenso os meus agressores, quando retornaram à violência apenas 

piorou, isso fez com que eu me fechasse para tudo. Através dos anos, esse terror continuou em 

minha vida, mesmo após ter trocado de escola entrando no ensino médio, com pessoas diferentes, 

mas as agressões continuaram da mesma forma, e isso se deu até a conclusão do ensino médio. 

Estudando Freud para esse TCC descobri que ele (1937-1939) tratava o trauma a partir da 

hipnose em seus pacientes neuróticos, mais precisamente a partir do pressuposto do que ocorrerá 

com eles no passado, ou seja, a partir de conteúdos reprimidos.  Com base nesses estudos um 

pequeno processo de entendimento ocorreu em meu processo acadêmico, onde tive que descobrir 

como e porque meu subconsciente foi afetado, com base nos resultados, pude notar as causas e 

como tratá-las. Estudar Lacan também foi fundamental para me entender, para ele, 
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[...] “o primeiro efeito que aparece da imago no ser humano 

é um efeito de alienação do sujeito. É no outro que o sujeito 

se identifica e mesmo se experimenta de início”; “Essa 

relação erótica em que o indivíduo humano se fixa a uma 

imagem que o aliena em si mesmo, eis aí a energia e eis aí a 

forma onde tem origem esta organização passional que ele 

chamará de seu eu” (LACAN, 1966, p. 113) 

 

O trauma gerado em minha infância, através da violência, que sofri, fez com que minha mente 

criasse uma imagem irreal através do espelho, onde mesmo que fosse eu, no reflexo, eu não me 

reconhecia, pois, a imagem refletida foi criada pelos meus agressores, durante minha infância. 

Por muitas vezes evitei de me olhar ao espelho, pois sempre me enxergava como uma pessoa 

feia, desproporcional ao meu corpo, evitei de conversar com as pessoas temendo que rissem do 

que dissesse, ou brigassem por dizer algo errado. 

Ao escolher o curso de Educação Física, não imaginei o que me esperava, sempre fui o aluno 

silencioso e tímido, devido ao trauma, sentava nas últimas carteiras, não levantava a mão para 

falar, não interagia com basicamente ninguém além dos que se sentavam em minha frente, e ao 

meu lado, isso se perpetuou ao longo dos dois primeiros semestres da universidade. 

A timidez e o silêncio vieram a partir das agressões sofridas na infância, assim meu inicial baixo 

rendimento foi notório. 

“Vitimados pelo Bullying vivem com baixa autoestima, 

baixo rendimento e evasão escolar, estresse, ansiedade e 

agressividade, isolamento social como uma forma de fuga e 

proteção contra as agressões. A situação pode, ainda, 

progredir para fobias e depressões com ideias suicidas. ” 

(LONGUI, 2013) 

 

 

4.1. A aproximação com a dança numa dimensão de formação humana 

Logo nas férias do 2° para o 3° período quando abriram as matrículas, eis que surge a matéria 

chamada Conhecimento e Metodologia do Ensino da Dança, matéria está ensinada pela Profª. 

M.ª. Rosely Maria da Silva Pires. Inicialmente me surpreendi, mesmo que ainda no 1° período já 

havia tido aulas com a mesma, não fazia ideia de que essa teria tanto significado em minha vida 

posteriormente. 

Ao início das aulas, o comportamento apresentado por mim era continuado, silencioso, última 

carteira, não se sabia que até então eu existiria, iniciando as aulas práticas de dança de salão, 

como nunca, até então havia dançado, me senti como uma criança aprendendo andar, 
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completamente desajeitado, e não havia nenhuma esperança de que poderia aprender, e menos 

ainda de concluir a disciplina com louvor. 

 

Até que a Profª. M.ª. Rosely Maria da Silva Pires, notou-me em sala, e passou a me acompanhar, 

isso me deixou seguro, acolhido, contudo ainda não tinha obtido o prazer de estar na aula, até que 

então, uma aluna em especial na turma teve uma relevância significativa no início do meu 

processo de aprendizagem, não só na dança, mas também no processo interpessoal, inicia-se 

nesse momento minha paixão pela dança, e onde minha vida começou a mudar. Ao estudar minha 

relação na dança, as colegas de TCC afirmam que, 

[...]“a dança só passou a ser relevante devido à articulação 

que a professora fez entre a dança e o processo de formação 

humana”. [...] (LEMOS; MELO, 2016, P.18) 

 

Em seguida a esse acontecido, antes de entrar em sala, começava a sentir ataques de pânico, meu 

coração acelerava, minhas mãos tremiam e começavam a suar, me senti assim durante as duas 

primeiras aulas práticas, e no decorrer da semana seguinte, decidi que isso não poderia mais 

acontecer, então antes de cada aula passei a adotar a técnica psicológica respiração diafragmática, 

que consiste em aspirar uma quantidade de oxigênio, segura-la no seu pulmão, fazer pequenas 

contagens de 1 a 5, e então soltar o oxigênio lentamente. Sempre antes das aulas comecei a fazer 

essa técnica, que então me acalmava, possibilitando com que meu aprendizado pudesse ser 

satisfatório, até o momento em que a Profª Rosely comunicou que a avaliação da disciplina seria 

de forma prática, nesse momento os ataques de pânico ameaçaram a voltar, mas a aluna, já citada 

me acalmou, foi então onde percebi que não teria mais motivo de pânico, pois nesse momento eu 

já havia aprendido o necessário para concluir a prova. 

Com o anúncio das avaliações práticas, a turma optou por ensaiar o que até então havia sido 

aprendido, basicamente todos os dias íamos para as salas de dança, para nos preparar para as 

provas. Já com a paixão pela dança no seu início, decidi buscar por novos passos, e novos estilos 

de dança, foi onde o estilo Salsa foi me apresentado através de um colega, decidi arduamente 

aprender a dançar, mesmo que sozinho, foi então que comentei com outro aluno de turma, que 

havia aprendido a dançar salsa, o mesmo então disse a todos da turma o que eu havia lhe contado, 

no ensaio seguinte a esse momento, absolutamente, todos da turma, vieram me pedir para ensiná-

los os passos básicos da salsa, iniciava-se nesse momento minha jornada a ser professor de dança, 

que é, até então meu objetivo de vida.  
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Finalmente o dia da prova chegou, todos fizemos a mesma, e todos os que fizeram obtiveram 

sucesso, foi um momento alegre, e divertido, como todos em relação a dança até então. Um aluno 

contou a professora Rosely o que havia acontecido, sobre as aulas de salsa, nesse momento a 

mesma chegou até minha pessoa e me fez o convite para o Projeto de Extensão FORDAN 

(Formação em Dança), onde com outros alunos, de outras turmas, e até outros centros de 

educação, aprendíamos nas oficinas tudo aquilo que não tinha nas aulas regulares. 
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A mudança de meu comportamento era notória, tanto que duas colegas de turma, fizeram seu 

trabalho de conclusão baseado em nossa turma, e mencionou meu processo: 

“Nessa etapa, um aluno em especial se destacou 

significativamente, levando em consideração que ele nunca 

havia tido nem um contato com a dança devido a religião e 

seu contexto histórico social, esse acontecimento foi de tal 

relevância, que esse discente passou ser monitor de dança e  

trabalhou em um projeto em São Pedro com crianças e 

mães, na escola de dança Djavan, auxiliando os alunos e 

ajudou em diversas oficinas na universidade, a dança 

também lhe possibilitou uma inclusão considerável  com a 

turma e outros, devido todos esses acontecimentos e 

observâncias demos origem a nossa pesquisa.” (LEMOS; 

MELO, 2016, P. 19-20) 

 

4.2.  A participação no projeto de Extensão 

Durante 3 semestres participei do FORDAN, foi onde, no semestre seguinte, já no 6° período da 

licenciatura, tendo aprendido vários outros estilos de dança, professora Rosely me fez outro 

convite, esse agora de dar uma aula experimental de Zouk, para o 3° período do Bacharelado em 

Educação física. Como era minha primeira experiência, fora de turma, ensinando, me senti 

oportunizado de forma magnifica, não acreditara que aquilo estava acontecendo, e que a profª 

havia me convidado para aquele momento, mesmo com alguns erros, a aula foi um sucesso, o 

eixo Educação do Movimento que visa ao final da aula o aluno ser capaz de realizar o movimento 

com o mínimo esforço possível, tinha sido um sucesso. 
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O semestre se passou, me encontrava agora no 7° período de licenciatura, começamos uma 

matéria chamada Estágio Supervisionado da Educação Física no Ensino Médio, que consistia em 

dar aulas para os alunos do 2° ano do Ensino Médio da escola, onde a proposta juntamente com 

os alunos era ensinar o conteúdo Dança, iniciando-se com dança de salão. 

  

Iniciando as aulas notava-se que a adesão dos alunos do sexo masculino, se comparada ao sexo 

feminino, era assustadoramente diferente, com muito esforço, e diferentes métodos de ensino, 

fomos fazendo com que os alunos do sexo masculino aderissem à dança, assim como aconteceu 

comigo, ao final das aulas, já com o estilo Hip-hop, 90% da turma estava totalmente inserida na 

aula, sem preconceitos e totalmente abertos ao aprendizado.  

 

 

 

Os rostos dos alunos da escola foram preservados, para não expor a turma. 

O rosto dos alunos da escola foi preservado, para não expor a turma. 
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Isso se remete ao fato da resistência dos alunos para com o conteúdo dança, assim como vemos 

no artigo de Saraiva et al. (2007a), pode ser por falta da dança em suas experiências sociais, ou 

pelo preconceito gerado pela sociedade de que “dança é para mulher”, como pudemos ver em 

(SARAIVA, 2009, P. 6). 

 

Hoje, já no 8° período, auxilio a professora Rosely com os, até então, alunos do 3° período em 

suas aulas de dança regulares na universidade, tendo sido criado pela Profª uma “mini oficina” 

onde podemos reforçar o que foi aprendido em aula, auxiliando os alunos com maiores 

dificuldades, assim como foi feito comigo, no início desta narrativa. 

Além disso, participo do Projeto Lida (Laboratório instrumental em Dança) como professor de 

dança de salão, que trabalha com oficinas de danças variadas para alunos da UFES e comunidade, 

tendo comigo vários alunos dedicados e a colaboração dos componentes de dança do grupo 

FORDAN. 
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Foi com base nos resultados que, ao mesmo tempo que participava do projeto de Extensão da 

Formação em Dança (FORDAN), iniciou-se meus processos de criação na vida, que me 

potencializou para lidar com os problemas advindos do mal ocorrido em minha infância e 

juventude. Obtive a oportunidade de envolver os que me cercam, com a possibilidade de enxergar 

tudo aquilo que me foi excluído durante o processo de infância, de tal forma aponto que meus 

alunos também podem ter sido afetados pelos processos que me ocorreram no período de 

compreensão do que se passou comigo e com isso a busca constante da superação. 

“Assim, nossa preocupação se fixa nas oportunidades que 

estamos deixando de oferecer aos alunos quando elegemos 

algumas poucas práticas corporais na concretização da 

educação física, contribuindo para a cristalização de 

conceitos e falsas verdades de que essa disciplina é restringe 

a duas ou três modalidades esportivas. ” (SARAIVA, 2009, 

p. 9). 

 

A partir desse processo de entendimento, com a orientação da Profª Rosely e a ajuda dos amigos 

do FORDAN, montei minha coreografia de dança para o seminário “Problematização e 

enfrentamento as violências: soluções penais, inclusivas e culturais”, evento esse que ocorreu no 

dia 07 de julho de 2017, no auditório CCE da UFES. Nesta coreografia mostro minha jornada de 

enfrentamento as violências vivenciadas no meu processo educacional e utilizando das músicas 

Lamento Sertanejo (versão Dominguinhos), e Além do Espelho (versão Diogo Nogueira). 
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A coreografia começa com a representação de como se iniciou o trauma em minha infância, com 

muitas risadas, onde no decorrer da música, quando já estava no “fundo do poço”, meu “novo 

sentimento”, representada por uma componente do grupo de dança, entrava em cena e me 

potencializava, me colocava “de pé novamente”, representando meu “novo eu”.  Mas ainda não 

me via dessa forma, então na segunda parte da coreografia, me olho no espelho e vejo o reflexo 

(também representado por componentes do grupo de dança), que mesmo sendo meu, eu não me 

via, pois era apenas uma imagem que foi criada pelos meus agressores na infância, até que em 

determinado momento eu quebro esse espelho e junto com ele me liberto da força que as 

violências sofridas exerciam sobre mim, eu estava potencializado. Logo após essa cena, 

novamente entra “meu novo sentimento” procurando-me, até que então entrando em cena, nos 

encontramos e ao fim saindo juntos, como um só. 
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Para completar meu memorial busquei entrevistar alguns colegas que acompanharam meu processo de 

desenvolvimento, desde o 1° período do curso. Percebi, na fala deles que meu desenvolvimento não se deu 

apenas no âmbito universitário, e sim também nas relações interpessoais. 

 

Relato do colega A: 

 



27 

 

“Você era um cara que não aparentava ter uma aproximação com o curso, a impressão era de que você não 

sentia parte do curso”. 

 

Relato do colega B: 

 

“Você não percebia, mas você era muito tímido, e depois da disciplina de dança isso mudou 

completamente, e você passou a “se soltar mais”, hoje em dia você está mais engajado com algumas 

atividades dentro do curso, realmente parece que você se encontrou dentro da educação física”. 

 

Realmente quando iniciei o curso, não tinha a menor ideia do que estava fazendo ali, muitas vezes meu 

pensamento foi de desistir, mas com apoio de familiares continuei. Dialogando com Figueiredo, minha 

experiência universitária apresenta dados importantes de como a formação pode provocar no aluno a 

vontade de ampliar seus saberes para além do que já vivenciava antes de entrar na Universidade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho narra minha experiência com a dança durante o curso de licenciatura em educação 

física, refletindo sobre a importância desta para minha formação humana, e  o processo das etapas 

em minha vida, como cada momento foi importante para minha formação humana, e como a 

violência sofrida em minha infância influenciou para minha fobia social, o silêncio e através de 

um trabalho realizado a partir da dança ao longo de alguns períodos possibilitou com que as 

barreiras criadas pelos meus agressores pudessem ser quebradas principalmente do meu 

entendimento de que havia sofrido violências e da minha potencialização como sujeito. 

Entendemos a partir de LONGUI (2003) que os diversos tipos de violências são mascarados, 

disfarçando o real problema da sociedade, e a partir deste o meu processo de entendimento sobre 

o que me ocorreu no passado ficou claro, possibilitando assim combate-lo. 

As violências, sejam elas em casa, no trabalho, na escola, devem ser demonstradas para a 

sociedade e combatidas para que crianças não sofram desse mal. 

E a importância da dança na minha formação instrumental e humana em educação física, o 

conteúdo de dança que me foi apresentado durante o curso me possibilitou a capacidade de 

lecionar dança em minhas aulas, podendo influenciar positivamente meus alunos e amigos que 

me cercavam, trazendo a eles a oportunidade de experienciar os temas transversais onde diversos 

assuntos do cotidiano são tratados, e que a dança não é tratada como uma terapia para meu caso, 

mas sim uma forma de acolhimento que me concedeu a possibilidade de me libertar dos traumas 

de minha infância. 

Este trabalho foi de suma importância para minha formação, possibilitando a mudança de meu 

olhar para o mundo e de que maneira podemos conscientizar as pessoas como as violências 

podem ser prejudiciais ao ser humano. Por fim afirmo que as possibilidades de fortalecimento de 

sujeito que surgiram para mim foram inúmeras, a ponto de eu me sentir mais aberto para a vida e 

potente para os embates comuns a quem vive em sociedade, me fortalecendo enquanto sujeito. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Lamento Sertanejo 

(Dominguinhos) 

Por ser de lá 

Do sertão, lá do cerrado 

Lá do interior do mato 

Da caatinga e do roçado 

Eu quase não saio 

Eu quase não tenho amigo 

Eu quase que não consigo 

Ficar na cidade sem viver contrariado 

 

Por ser de lá 

Na certa, por isso mesmo 

Não gosto de cama mole 

Não sei comer sem torresmo 

Eu quase não falo 

Eu quase não sei de nada 

Sou como rês desgarrada 

Nessa multidão, boiada caminhando a esmo 

 

Letra retirada da internet 

 

https://www.letras.mus.br/dominguinhos/45558/ 
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Anexo B 

Além do Espelho 

(Diogo Nogueira) 

 

Quando eu olho o meu olho além do espelho 

Tem alguém que me olha e não sou eu 

Vive dentro do meu olho vermelho 

É o olhar do meu pai que já morreu 

O meu olho parece um aparelho 

De quem sempre me olhou e protegeu 

Assim como meu olho dá conselho 

Quando eu olho no olhar de um filho meu 

 

A vida é mesmo uma missão 

A morte é uma ilusão 

Só sabe quem viveu 

Pois quando o espelho é bom 

Ninguém jamais morreu 

 

Sempre que um filho meu me dá um beijo 

Sei que o amor do meu pai não se perdeu 

Só de olhar teu olhar sei seu desejo 

Assim como meu pai sabia o meu 

Mas meu pai foi embora no cortejo 

E no espelho eu chorei porque doeu 

Só que vendo o meu filho agora eu vejo 

Ele é o espelho do espelho que sou eu 

 

A vida é mesmo uma missão 

A morte é uma ilusão 

Só sabe quem viveu 
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Pois quando o espelho é bom 

Ninguém jamais morreu 

 

Toda imagem no espelho refletida 

Tem mil faces que o tempo ali prendeu 

Todos têm qualquer coisa repetida 

Um pedaço de quem nos concebeu 

A missão do meu pai já foi cumprida 

Vou cumprir a missão que Deus me deu 

Se meu pai foi o espelho em minha vida 

Quero ser pro meu filho espelho seu 

 

A vida é mesmo uma missão 

A morte é uma ilusão 

Só sabe quem viveu 

Pois quando o espelho é bom 

Ninguém jamais morreu 
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	Pesquisas realizadas pelo IBGE (2013) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) demonstra que 8,1% dos estudantes que sofreram bullying, são de Vitória, sendo esses com sentimentos de humilhação, magoas e aborrecimentos causado por provocações.
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