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Resumo: O presente trabalho elucida-se como uma pesquisa qualitativa de caráter
descritivo-exploratória que busca compreender o ensino da dança nas escolas da rede municipal de
Jequié (BA). Desse modo, esse estudo tem como premissa identificar como as ações desse
componente curricular são tratadas nesses espaços, levando-se em conta as seguintes questões:
Qual(is) dança(s) são dançadas nas escolas municipais de Jequié? E quais concepções de corpo,
dança e educação se circunscrevem na prática dos professores de dança da rede municipal? Os dados
apresentados nesse artigo, decorrentes dessa pesquisa, foram obtidos mediante entrevistas
semiestruturadas com quatro professores de Dança que atuam nessa rede, em período de contratação
temporária, e referenciados à luz de um aporte teórico de autores dos processos educacionais em
dança. Depreendemos, mediante a análise dos dados, que as ações da Dança, no âmbito da Rede da
Educação Básica Municipal, em Jequié, são limitadas a um número pequeno de escolas e oferecidas
como atividades opcionais, em caráter de oficina, sendo que nem todos os estudantes tem acesso. A
subutilização e invisibilidade posta à especificidade dessa arte, e perante o referido sistema
educacional e sua centralidade para o desenvolvimento humano, contraria a lei vigente (9.394/96)
que prevê a obrigatoriedade da dança, e outros saberes artísticos, nas diversas etapas do ensino
básico. Remete-nos também às ideias apresentadas por Boaventura de Santos em seu texto Para uma
Sociologia das Ausências e uma Sociologia das Emergências (2002) que propõe uma nova
racionalidade com o objetivo de superar o modelo colonialista civilizatório e trazer para a cena social
experiências desvalorizadas, invisibilizadas e desperdiçadas, porém latentes, potentes e capazes de
propor um mundo mais humano.
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Aspectos histórico-educacionais da dança e a
delimitação da questão da pesquisa

Na escola, ainda nos tempos atuais, há uma negação, ou mesmo repressão ao corpo, mais
especificamente uma observável negligência quanto a utilização do movimento nas atividades
escolares. É de se estranhar, pois estudos sobre desenvolvimento cognitivo (TAILLE et al., 1992) já
demonstraram que por meio do movimento agimos e estabelecemos relações com o mundo
circundante e adquirimos autoconsciência. Nesse âmbito, é de se estranhar também como a Dança
tem sido negligenciada no contexto da Educação Básica, no sentido de sua inserção institucional,
legal e docente, ou do seu tratamento por gestores da educação nos processos de
ensino-aprendizagem. Embora a Dança seja uma arte milenar, e esteja presente em diferentes rituais
e culturas ao longo de vários períodos históricos e civilizações, e do movimento ser parte integrante
das ações e hábitos da nossa cultura corporal, histórica, social e da nossa coevolução, ainda muito
pouco está inserida na escola. Strazzacappa (2001) diz que o espaço educacional acaba sempre por
valorizar o aprendizado de cunho intelectual/racional em detrimento do cinestésico/intuitivo e que
essa postura revela a escolha por um tipo de educação submetida ao corpo – ou seja, pela ausência de
movimento.

A escola, enquanto instituição social e histórica, ainda insiste em ver o processo educacional sob o
prisma do paradigma dualista/racional, sobrepujando a mente em detrimento do corpo. Essa versão é
contestada por pesquisadores das Ciências Cognitivas em seus estudos recentes sobre evolução e
cognição humana. Em resumo, essas teorias nos explicam que a aquisição do conhecimento é uma
ação complexa que envolve atividade neuronal e hormonal e infinitas outras associações possíveis e
sentidos que ocorrem entre esses neurotransmissores.

Desse modo, à luz do que propõe esses estudos, se a dança validada numa concepção não-dualista e
vista como ação cognitiva, política, sensível e estética, integrando as dimensões do
sentir/fazer/pensar pode colaborar tanto para a leitura subjetiva e crítica de mundo quanto para a
aquisição de diversos conhecimentos em relação aos distintos contextos e ambientes a sua volta
(KATZ; GREINER, 2005).

Certamente, o estudo das Ciências Cognitivas pode nos explicar, inclusive, que a aquisição do
conhecimento não deve ser vista quanto um enfoque meramente racional, e sim, sob um olhar
multidimensional e holístico. Nesse sentido, essas teorias sinalizam o contexto educacional como um
espaço para serem transpostos certos paradigmas, ao mesmo tempo em que resgata o papel social e
legal da escola como instituição que deve dar acesso a seus interlocutores aos diversos
conhecimentos socialmente acumulados pela sociedade.

Diante dessa premissa, a inclusão da Arte, em particular da Dança, na esfera do ensino formal, vem
suscitando na sociedade diferentes debates. Discussões, tanto no meio acadêmico como no âmbito
das políticas públicas educacionais e na própria escola, apresentam outras compreensões,
perspectivas e abordagens para o currículo da Educação Básica contrapondo-se ao modelo
predominante do legado histórico-social da escola tradicional que nos apresenta como pensamento
dominante e paradigmático a negação e valorização de uns conhecimentos em detrimento de outros.

O legado da concepção dualista do ser humano, na qual a mente sobrepujava
o corpo, impregnado ainda em muitas concepções pedagógicas, se desfez,
prevalecendo o equilíbrio entre corpo e mente. Nesse contexto, o sensível, o
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corporal e o racional possuem a mesma relevância (STRAZZACAPPA;
MORANDI, 2006, p. 72).

Nesse contexto de mudanças constantes e profundas que o mundo (e a educação) vem passando, é
sempre interessante refletir criticamente sobre o papel da escola, da aprendizagem e do conhecimento
na formação integral do cidadão contemporâneo e, por conseguinte, na aquisição de seu
protagonismo como sujeito sociocultural.

O mundo contemporâneo se configura e opera nas/pelas redes de relações,
‘vivemos atualmente em uma cultura de redes comunicacionais que vem
alterando não somente as relações [entre pessoas], mas também as relações
[entre pessoas /conhecimento]’ (MARQUES, 1999, p. 92).

A educação do novo milênio opera nas vias da complexidade, dos aspectos relacionais e da tentativa
em superar a ausência de diálogo e fragmentação entre os diversos saberes que permeiam o
“cotidiano escolar e extraescolar”, nos convidando a ter outro olhar quanto ao papel da escola, do
aprendizado e do acesso ao conhecimento.

Paulo Freire (1996) enxerga essa realidade a partir da pedagogia emancipatória que se contrapõe a
pedagogia tradicional e positivista. E, assim, propõe a substituição dessa pedagogia por uma dialética
que aponte para “o verdadeiro sentido de educar” e elucide diferentes conhecimentos que integram a
história de vida dos sujeitos.

Perante essa conjuntura, pensar a educação numa concepção emancipatória e abrangente, e que tenha
em vista a promoção do conhecimento e do aprendizado dos sujeitos, em suas múltiplas capacidades
é, antes de tudo, reconhecer que a Arte, historicamente, é um dos conhecimentos produzidos pela
humanidade, um elemento da cultura e, dessa maneira, torna-se indispensável a sua ação dentro da
escola.

Nessa direção, pode ser apontado o texto da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
(Lei 9.394/96), uma conquista histórica, que recoloca as Artes como componente curricular
obrigatório na matriz curricular do Ensino Básico. No contexto educacional brasileiro, entretanto,
precisa-se garantir ainda avanços como, por exemplo, assegurar a obrigatoriedade do ensino das
Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro, enquanto áreas de conhecimento, e não apenas
conteúdos da Arte. Atualmente, na LDB está garantido o ensino de seus conteúdos como linguagens
que constituirão o componente curricular Arte.[1]

Em seu Artigo 26, que trata da Arte, traz, no primeiro parágrafo, a obrigatoriedade do estudo da
língua portuguesa, da matemática e dos conhecimentos que abrangem o mundo físico, natural e do
contexto social e político brasileiro. Embora não faça menção à arte, ressaltamos que a leitura de
mundo se dá tanto pelo aprendizado dos conhecimentos mencionados como pelo universo simbólico,
da intuição, emoção, sensibilidade, isto é, pela experiência criativa, estética e subjetiva,
conhecimentos potentes no que se refere à experiência artística e seus campos de estudos.

É provável que as discussões em torno da LDB, para inclusão das Artes como componente
obrigatório da Educação Básica, e movimentos mais recentes que resultaram na Lei nº 13.278, de
2016, que inclui a obrigatoriedade do ensino das artes visuais, da dança, da música e do teatro,
enquanto linguagens, do componente curricular Artes, em diversos níveis do ensino básico, tenham
apresentado a necessidade de investimentos na formação de professores para essas linguagens. É
provável também que esses percursos tenham impulsionado o aumento de oferta de cursos de
magistério superior, em diferentes áreas artísticas, para atuação nesse campo, uma vez que a Lei
9.394/96 exige a formação superior dos docentes para o Ensino Básico. Entretanto, é preciso estar
atento. Se, por um lado, a legislação vigente exige a formação superior do docente para atuar no
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ensino básico, por outro, não é exigido a formação do docente na área específica do componente, o
que fragiliza o sistema e torna a Dança e as outras Artes, conteúdos abordados sem a dimensão
exigida, e, na grande maioria das vezes, desassociada da sua experiência artística.

Além do mais, a equivocada inserção da Educação Física na Área da Linguagem no documento da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC),[2] concorrente com as Artes, estabelece um campo de
tensão especialmente com a Dança que passa a ser reduzida pela Educação Física a apenas um
componente metodológico, reforçando a ideia instrumental da utilização da Arte na formação e
desenvolvimento humano, situação histórica na Educação Básica brasileira. Também é preciso
mencionar, se perceber, uma frágil implantação das linguagens artísticas nos projetos políticos e
pedagógicos das escolas de educação básica brasileiras, predominando a Educação Física,
notadamente pelo expressivo número de professores existentes em detrimento de um número
bastante reduzido de professores de Artes.

O curso de Licenciatura em Dança da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB),
recentemente implantado em 2010, no Campi de Jequié, faz parte de um projeto pioneiro no interior
do estado quanto a recente inserção da dança no contexto social e político universitário. De modo
geral, a criação dessa graduação, tem demonstrado uma significativa contribuição para o
desenvolvimento da cultura artística regional e local do município e para democratização e acesso as
produções no campo das artes.

A Dança tem sido desenvolvida nas disciplinas de estágio supervisionado, projetos de extensão e
programas que a universidade está vinculada. A parceria do subprojeto de Dança pelo Programa
Institucional de Iniciação a Docência (PIBIDUESB) com o ensino básico vem possibilitando a
entrada da Dança, como saber artístico e estético que agrega conhecimentos e experiências de
aprendizagem aos alunos. Portanto, a continuidade e a depender de como são desenvolvidas essas
iniciativas, pode viabilizar a presença da dança nesses espaços como ação indispensável à formação
básica.

Em 2017, por exemplo, houve um concurso de contratação temporária de professores para a rede
municipal de Jequié com vagas destinadas para diferentes áreas, entre elas, Dança. O concurso exigiu
a obrigatoriedade da licenciatura em dança. Muito provavelmente há uma relação como a existência
da graduação em Jequié que, desde 2010, vem qualificando professores especialistas para a atuarem
no ensino formal.

Destarte, a proposta desse artigo se situa em analisar o ensino da dança no contexto educacional e
municipal de Jequié (BA). Para isso, toma como ponto de ignição a inserção da dança nesse
segmento e quatro (04) professores, licenciados pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB), que atuam na rede municipal, sujeitos da pesquisa. Buscamos, a partir das experiências
desses professores, responder as seguintes problemáticas: Qual a dança se ensina nas escolas
municipais de Jequié? E quais concepções de corpo, dança e educação norteiam esse ensino?

Assim, a escolha pelo referido objeto de pesquisa delimita o recorte epistemológico acadêmico e meu
interesse enquanto professor/pesquisador em continuar refletindo a dança na escola e, por
conseguinte, de levantar questões/reflexões no ambiente que esses profissionais se encontram
inseridos. Optamos em preservar, nesse estudo, a identidade dos sujeitos da pesquisa e, por isso,
iremos nos referir a estes por meios de pseudônimos D1, D2, D3, D4.

Desse modo, esse estudo revela-se como uma pesquisa qualitativa de caráter exploratória e tipologia
descritiva. Para (ANDRÉ; LUDKE, 1986) esse tipo de pesquisa consiste em familiarizar o
pesquisador frente a uma dada situaçãoproblema investigada. Enquanto que Gil (2002) diz que a
tipologia descritiva em consonância com a exploratória envolvem procedimentos metodológicos
como levantamentos bibliográficos, entrevistas e questionários visando a coleta de dados para a
apropriação de uma realidade que será observada pelo pesquisador.
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No que se refere essa pesquisa, os dados foram obtidos pela entrevista semiestruturada que foi
encaminhada e respondida (via e-mail) pelos 04 quatro professores de dança da rede municipal que
em conjunto com uma literatura de autores/as diversos/as, entre os/as principais da dança educação
subsidiaram as discussões aqui abordadas e permitiu dialogar com o conceito da Sociologia das
Ausências e Emergências de Santos (2002).

A subcategorização e invisibilidade sobre algumas disciplinas no currículo coaduna com o exposto
pelo autor. Nesse sentido, refletimos a dança enquanto uma ação que busca se tornar visível perante a
hierarquia da educação e dos saberes hegemônicos que compõe o currículo, pois compreendemos que
o acesso aos distintos conhecimentos na educação básica é um direito garantido por lei e deve
priorizar diferentes aspectos da formação humana.

Acreditamos que mais do que identificar ser um possível avanço para as políticas públicas da
Educação Municipal de Jequié (BA) um estudo detalhando aspectos de como a dança tem sido
desenvolvida nos contextos educacionais, a exemplo das escolas elencadas nessa pesquisa,
contribuirá tanto em discussões e reflexões de uma temática pouco explorada como para repensar o
papel da dança e da docência nessas instituições.

[1] Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 26, parágrafos 2º e 6º.
[2] A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Aplica-se à educação escolar, tal como a
define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº
9.394/1996)6, e indica conhecimentos e competências que se espera que todos os estudantes
desenvolvam ao longo da escolaridade. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos
traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) 7, a BNCC soma-se aos
propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Disponível em:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf . Acesso em: 04 set. 2017.

O ensino da dança nas escolas municipais de
Jequié (BA) em foco: olhares, considerações e
questões que os professores de dança relatam

Em fevereiro de 2017 foi lançado pela Prefeitura Municipal de Jequié no diário oficial da Secretaria
Municipal de Educação o Edital 01/2017 de seleção pública visando o preenchimento de vagas em
diferentes áreas para professor assistente de creche e do fundamental I e II em regime de contratação
temporária e cadastro reserva, com prazo mínimo de (02) dois anos e máximo (04) anos de
prorrogação.

Na fase inicial, o processo seletivo constou de duas etapas: a primeira os candidatos foram
submetidos a uma prova com 30 questões de caráter objetivo sendo dez para português,
conhecimentos pedagógicos e área específica. A etapa seguinte consistiu na prova de títulos. Na área
de arte, houve vagas para teatro, música e dança, sendo obrigatório ao candidato ter formação
superior em uma das linguagens. Ao todo, em dança, dez candidatos fizeram esse processo (entres
eles eu), sendo aprovados sete, mas apenas quatro foram convocados em caráter de urgência para
atuarem nas escolas da rede municipal, enquanto que três aguardam serem chamados na lista de
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espera.

Na sequência, apresentamos as escolas que possuem dança e refletimos os dados obtidos da
entrevista respondida pelos professores de dança da Rede Municipal em consulta com uma
bibliografia de autores/as que trazem pesquisas e contribuições significativas aos processos
educacionais em dança.

A Escola Municipal Professor Auryno Nery é uma instituição de regime integral que atende clientela
que vai desde a educação infantil ao terceiro ano, do Fundamental I (séries iniciais) e que funciona
no bairro do Joaquim Romão, localizada na zona periférica de Jequié. A escola possui uma estrutura
de espaço físico mediano, as salas de aula abrange um total de vinte e cinco alunos por turma. Lá,
existe a professora D1, que tem formação em dança pela UESB e que ingressou por meio de um
concurso de contratação temporária esse ano. Ela afirma que as aulas de dança têm sido adaptadas
conforme a realidade e espaços que a escola dispõe, sendo realizadas nas salas convencionais, onde é
preciso sempre higienizar, colocar um tatame no chão e puxar as carteiras para se ter espaço.

Ao todo, estudam nessa instituição 188 alunos distribuídos em sete turmas e sete salas. A docente
revela existir muitos desafios e que a inserção da dança nas escolas do município, mesmo que através
de um concurso temporário, é uma oportunidade de reconhecimento ao curso de Licenciatura em
Dança da UESB, por ser o primeiro em Jequié. Contudo, almeja a realização de um concurso efetivo
no futuro.

Além da dança, a escola também possui oficinas de teatro de uma professora que tem formação
superior pela instituição mencionada e que ingressou pelo mesmo processo seletivo. Embora o local
que a escola oferte não tenha condições mínimas de conforto e de materiais diversos e básicos à
realização de uma aula de dança, a professora afirma ser otimista e ter boas expectativas quanto a
ação que desenvolve, reconhecendo que a docência tem despertado muito prazer e felicidade,
principalmente porque os alunos têm se mostrado abertos, o que a instiga ser uma profissional
melhor.

Em relação ao calendário festivo da instituição, pontua que ainda que se posicione contra essa ideia
da dança como uma prática de divertimento e entretenimento, ainda soa de maneira muito forte na
filosofia da escola que em datas comemorativas os alunos devem apresentar.

A pesquisadora Isabel Marques (2012) ao enumerar, em seu texto “Oito razões para ensinar dança na
escola” se posiciona contra o ensino da dança se restringir ao aprendizado de repertórios e que a sua
função deve ter dimensão formativa/cognitiva, não visando, a priori, resultados coreográficos.

Nessa instituição as aulas de dança ocorrem como oficina, no turno oposto das disciplinas
obrigatórias. Nas reuniões semanais de orientação de atividade complementar (AC) são planejados os
conteúdos que serão abordados pelo professor durante a semana, sugerindo-se propostas de
atividades que dialogue a dança com os anseios da professora, a realidade dos sujeitos (os alunos) e
aos objetivos da escola.

A abordagem dessas aulas alia a pesquisa como forma de dialogar teoria e prática e instigar a
criatividade e sensibilidade da professora. Desse modo, em suas aulas, vem criando jogos e
brincadeiras que resgatam o lúdico, a criatividade e expressividade artística dos alunos. Citando
algumas referências para seu trabalho como ações e fatores do movimento de Rudolf Laban e os
princípios de Veiwpoints[1] com o intuito de desenvolver noções de peso, espaço e concentração nos
alunos.

Destaca ainda que, a educação infantil é algo novo em sua trajetória como professora, por isso tem
refletido com mais atenção a docência. O planejamento dos conteúdos da aula é flexível e as
mudanças e adaptações sempre ocorrem de uma aula para outra a depender do que sente e
compreende não funcionar bem, evidenciando que o professor, nesses casos, precisa ter uma noção
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clara e crítica quanto à ação do ensinar e aprender.

Além disso, identifica que, apesar do pouco tempo, suas aulas têm provocado algumas mudanças
comportamentais nos alunos em relação uns com os outros como no desenvolvimento motor,
cognitivo e autopercepção do corpo e dinâmica do próprio espaço escolar. Destaca ser um avanço a
inserção de professores de dança na rede municipal e reconhece que esses profissionais não devem se
acomodar e cobrar um concurso efetivo.

Outra unidade que identificamos iniciativas de dança foi o Ginásio Municipal Dr. Celi de Freitas que
fica localizada na Avenida José Moreira Sobrinho, S/N, no bairro do Jequiezinho. A escola tem como
público-alvo estudantes do Ensino Fundamental II (anos finais) com média de 33 a 38 alunos a
depender das turmas e tamanho das salas, totalizando 144 estudantes na instituição. Lá são realizadas
aulas de dança pela professora D2 que é licenciada pela UESB. Para a professora, a inserção da
dança nas escolas de Jequié, mesmo que por período temporário, oportuniza os profissionais a prática
dessa linguagem nesses espaços, dando visibilidade a uma realidade que, há pouco tempo, era tida
como invisível.

A proposta da escola abarca, além das oficinas de dança, aulas de Teatro e

Dança pelo Mais Educação. O projeto “CeliArte” faz parte dessa ação e prevê, por exemplo, que ao
final do ano, seja realizado um espetáculo com essas linguagens. Ainda que de maneira equivocada e
com muitos desafios que encontra, percebe-se que a instituição valoriza a dança, o que a instiga a
desenvolver um bom trabalho.

A direção e gestão da escola dão autonomia ao profissional para lecionar enquanto que os alunos
sempre estão dispostos e abertos a fazer as aulas, sejam elas “teóricas ou práticas”, sendo que a dança
compõe o componente curricular Artes que prevê um ensino integralizado das quatro linguagens
artísticas, de modo que, por unidade, é dado ênfase ao estudo de uma área.

Isso mostra que o ensino de Arte, em muitos sistemas de educação básica, ainda é instituído segundo
manobras político-administrativas e das brechas que gestores e secretarias de educação encontram na
lei, que apesar de determinar que na área de Arte deva abranger quatro linguagens como áreas de
conhecimento específico no currículo, muitas vezes, na prática, o professor acaba assumindo a
polivalência tendo que lecionar conteúdos que não abrangem sua formação.

Nas reuniões pedagógicas os planejamentos e projetos interdisciplinares buscam articular os
conteúdos de Artes com as outras disciplinas do currículo da escola. Embora essas aulas tenham uma
abordagem geral, D2 procura sempre conciliar esses conteúdos com sua área de formação. Desse
modo, desenvolve um trabalho teórico e prático a partir de conhecimentos da história da dança e
específicos dessa arte, prezando por vivências artísticas, criativas com momentos de investigação, de
exploração do corpo e pesquisa de movimento.

A docente explica que nem sempre é possível executar aquilo que foi planejado e cada situação que
observa em sala de aula leva a um novo aprendizado e a aprimorar a sua práxis. Também afirma que
apesar do pouco tempo, os alunos já mostram apreço e identificação pelo trabalho com a linguagem e
que a mudança é processual para que eles e a escola ampliem as visões.

Em relação aos estudantes, afirma que apresentam um aproveitamento de 80 % nas atividades
propostas. Explica que um diagnóstico acerca das transformações que esse ensino tem provocado nos
sujeitos é algo que requer tempo e observação, ressaltando que é muito importante que nesse
momento inicial que a dança se insere na escola, os professores fomentarem ações conscientes e bem
planejadas para que a dança ganhe mais espaço e consolidação nessas instituições.

A Escola Municipal Gercino Coelho também implementa aulas de dança e funciona na rua Vicente
Leoni, S/N. É uma rede de ensino integral de Fundamental I series iniciais (1º ao 5º ano). As aulas de

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/tecendo_olhares_e_levantando_questoes_sobre_o_ensino_da_danca_nas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



dança ocorrem como atividades complementares, duas vezes por semana, terça e quinta. Para essas
aulas existe uma sala convencional para as práticas de dança e teatro que são as duas linguagens
presentes na escola, enquanto a proposta de conteúdo da professora D2 (lotada também nessa
instituição) parte de concepções de atividades como jogos coreográficos, improvisação e composição
em dança.

Cada sala abriga um total de 25 alunos por turma, sendo um quantitativo de 125 estudantes que
estudam na instituição. O contexto apresenta muitas dificuldades em relação à dança, os gestores e
professores têm uma visão comum da dança e acham que as aulas devem se resumir em coreografias
e apresentações cívicas. Por outro lado, os estudantes têm acolhido bem as aulas de dança, são
questionadores, participam com esmero das atividades, isso tem sido um fator de otimismo e de
motivação para lidar com os impasses que encontram na escola, revela a professora.

Ressalta-se ainda que muitos desses gestores e professores concebem a educação de forma
ultrapassada, sob um enfoque meramente racional. Isabel Marques (2012) pontua que a dinâmica da
dança no espaço escolar já quebra essa lógica, se pensarmos que ao dançar atribuímos sentidos e
significados a nossa existência a partir da nossa corporeidade, uma vez que corpo/pensamento, nesse
sentido, compõe ação corporificada.

Outra instituição que apresenta dados em relação a dança é a escola de tempo integral Ademar Vieira
de localização na Praça Papa João XXIII, S/N, bairro Joaquim Romão, em Jequié. A professora de
dança D3 (formada pela UESB) atua nessa escola e diz ser um marco no cenário educacional de
Jequié o ingresso, na rede, de professores de dança, pois esses profissionais apresentam vitalidade e
muita disposição para dialogar com a realidade da escola e o contexto sociocultural dos alunos.

O modelo em regime integral da escola oportuniza o aprendizado em disciplinas diversificadas,
desde as que são obrigatórias na grade curricular a aquelas que são optativas e funcionam em
propostas de oficinas, no contraturno da instituição. No turno da manhã, os alunos têm aulas de
português, matemática e pela tarde, oficinas de dança, teatro, música, violão, capoeira e libras.

A escola não possui nenhum lugar propício para as aulas de dança e entre as suas possíveis
expectativas seria ter um espaço que atendesse requisitos básicos à prática do movimento, pois o
trabalho com o corpo requer cuidado e respeito.

Segundo a professora, o ensino tradicional preza por modelos cartesianos e os espaços escolares
parecem funcionar como uma prisão, visando a disciplina e imobilidade do corpo e permeando
diversas relações de poder. Observa ainda que as salas são amontoadas de carteiras e com quadro, as
portas e janelas têm trancas, enquanto que a quadra e arredores, grades.

A submissão, o grau de violência e a busca pela disciplina do corpo em instituições escolares é algo
que pode ser pensado a partir dos estudos de Michel Foucault (1987). Tais Ferreira e Maria Fonseca
ao mencionarem o autor em sua obra Teatro e Dança nos anos iniciais (2012) observam que uma
experiência em dança e de educação pode tanto produzir corpos dóceis como corpos que transgridam
a lógica do sistema capitalista.

Em contraponto ao posicionamento de Foucault e aproximando das ideias de Paulo Freire e de outros
teóricos da dança educação, essas autoras, em diversas passagens do livro, defendem uma educação
não opressora em dança como forma de gerar valores indispensáveis à formação ética e cidadã dos
sujeitos e empregam o termo “visãoconstrução”e “ideiaforma” para sugerir uma proposta de dança
que congregue relação teoria e prática, sem dicotomias.

Assim como as autoras, muitos são os teóricos que defendem uma perspectiva crítica e
contemporânea do ensino da dança, a exemplo de Marques (2012), Strazacappa (2006), Assis (2013),
Curvelo (2013), Matos (2011) que, contrariamente à visão de Foucault, ressaltam a importância da
dança como forma de conhecimento indispensável à formação do ser social e como prática que não
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deve produzir corpos submissos e tão pouco moldáveis “entre uma aptidão aumentada e dominação
acentuada”.

Nessa escola, alguns desafios são visíveis e outros invisíveis. O professor precisa se adaptar à
realidade que as escolas apresentam em relação à dança e pensar em estratégias que viabilizem suas
ações dentro desses espaços, cabendo fazer dessa realidade um fator de potência e ressignificação da
cultura escolar a partir do conhecimento que está sendo mediado. Apesar dos empecilhos, a escola
mostra enorme apreço às manifestações da dança, existindo certa boa vontade para que o ensino da
Dança ocorra de forma satisfatória, pois a instituição acredita na arte como ação transformadora da
educação.

A professora pontua ser relevante para a escola diversificar as suas formas de aprendizagem, tendo
em vista que a dança traz diferentes atributos, regras, jogos e brincadeiras que possibilitam a troca de
conhecimento com o outro e o toque respeitoso, o aprendizado de diferentes estéticas que certamente
os alunos sequer ouviram falar. Débora Barreto (2006) ressalta que a dança conduz a um universo de
informações, aprendizados e possibilidades que ultrapassam os muros da escola e do fazer artístico e
criativo.

E mesmo a dança não integrando o currículo da escola, a professora observa que essa condição
(ainda que mostre certa negligência do sistema educacional perante a sua ausência) diz ser
incomparável a pertinência da contribuição diversificada de conhecimentos na formação dos alunos,
estejam esses conteúdos no currículo regular, ou não. Assim, enfatiza a dança como prática
fundamental e de vital importância para que o aluno exercite e desenvolva as suas diversas
potencialidades e experimente diferentes formas de aprendizagem.

Para a dança, existe um plano de curso planejado e seguido ao longo do ano letivo. Nas reuniões
semanais da escola se discute estratégias para favorecer interdisciplinaridade entre as áreas. Os
planos de aula são feitos pelo professor e encaminhados à coordenação pedagógica. Os conteúdos
aplicados entre as turmas são pensados segundo a faixa etária, nível de compreensão, aprendizagem,
introduzindo práticas que dialoguem com o universo e as referências corporais que esses sujeitos
apresentam em relação à dança.

Para as turmas dos anos iniciais do Fundamental I (3º, 4º e 5º anos) as aulas apresentam relação
teoria e prática tendo em vista que os estudantes compreendem noções básicas de leitura e escrita.
Assim, com eles, são desenvolvidos jogos e brincadeiras diversos que explorem o potencial criativo,
imaginativo, sua história e cultura, os levando a ter consciência das estruturas do corpo para que se
expressem artisticamente.

Nas turmas 1 e 2 por serem menores, opta-se por algo mais lúdico e espontâneo com jogos e músicas
cantadas e coreografadas. Desse modo, o que foi planejado, ainda que, na maioria das vezes, consiga
ser realizado, sofre a ação dos sujeitos, do tempo da aula (e seus fatores externos como troca de
equipamento ou de espaço) e da percepção da professora para entender as especificidades e
complexidades do contexto.

Nesse processo, os enfrentamentos e diálogos são necessários, mesmo detectando que, a cada aula,
cresce o interesse dos alunos e da escola pela dança.

D3 tem consciência de que mudanças não ocorrem “da noite para o dia”, mas nota que os alunos
passaram a interagir mais e se aproximar uns dos outros em suas aulas. As aulas de dança, segundo
ela, modificam a rotina da escola, provocam certa euforia nos alunos. Menciona também que esse
momento atual da educação em Jequié é muito promissor, não somente para que os alunos tenham
acesso à dança (numa perspectiva ampla e como arte), mas para que a própria escola e os gestores
entendam a importância da dança como espaço de conhecimento.

A Escola Municipal Amélia Ribeiro, situada no Bairro Joaquim Romão é uma unidade pública de
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ensino integral que compreende Educação Infantil, Pré-escola de faixa etária (04 a 05 anos) e
Fundamental I (1º ao 5º ano) séries iniciais. A instituição está situada na Rua Santa Maria, S/N,
Bairro Cansanção, localizando-se num contexto geograficamente carente da cidade com altos índices
de violência e marcado pelo tráfico de drogas.

O espaço físico da escola apresenta uma estrutura de pavilhões com divisão de salas organizadas em
turmas com faixas etárias e séries distintas. Existem, ao todo, 09 salas de aula que abriga um total de
25 estudantes por turma, sendo aproximadamente 225 alunos na instituição. A ausência de espaços
físicos inviabiliza as ações de dança, explica o professor D4 (licenciado pela UESB e lotado nessa
instituição).

Para o docente, a existência de um concurso para área de dança já mostra ser algo grandioso em
Jequié, tanto para que a dança seja inserida nas escolas públicas como para a valorização do campo
de atuação profissional, daqueles que se formam na universidade e mostram vocação em exercer a
“professoralidade em dança”.

Parece que nesse atual modelo e tendência da educação em se tornar integral, a dança passa a ganhar
mais espaço ainda que não seja na perspectiva do currículo. Na escola Amélia Ribeiro, a grade
curricular apresenta as disciplinas obrigatórias (no turno normal) enquanto que as complementares
ocorrem em caráter de oficina (turno oposto), sendo citadas algumas dessas atividades: teatro, dança,
música, capoeira, libras, inglês, educação física, futsal. Por outro lado, é preciso ter um olhar crítico
quanto a forma como essas atividades ocorrem na escola, como sinaliza Strazaccappa (2006, p. 20):

Numa perspectiva de um espaço escolarizado cada vez menos valorizado,
tudo que é proposto de diferente é bem vindo; não importa o que é oferecido,
desde que seja oferecido algo. Quando questionados quanto a supervisão das
atividades realizadas extracurricularmente em seus estabelecimentos
costumam afirmar: “Antes as crianças estarem aqui dentro da escola
dançando ‘é o tcham’, que na rua consumindo droga” (sic).

No caso da dança, as aulas ocorrem em sala comum, puxando as carteiras para as laterais e deixando
o espaço central livre. Uma das maiores dificuldades é ter que lidar com a sujeira e a falta de
higienização do espaço (caso queira fazer isso perderia-se muito tempo), uma vez que as aulas
ocorrem duas vezes na semana, tendo duração de 1 hora por turma e, em alguns casos, 40 ou 50
minutos, explica o professor.

Segundo ele, projetar quaisquer expectativas perante a escola significa tratála como advoga Dayrell
(1999) que a vê na dimensão de sua polissemia, como espaço dinâmico, sociocultural de múltiplas
referências e interesses em que diferentes conceitos e realidades se cruzam, se conflitam e ora se
reinventam, numa lógica viva e dinâmica em que os sujeitos constroem experiências e ressignificam
os conhecimentos na escola a partir de suas vivências sociais.

Argumenta ainda que é justamente no solo da escola que o professor se depara com muitos desafios e
questões relacionadas à sua didática. No caso do Amélia Ribeiro, persiste o entendimento de que a
dança serve para relaxar e ocupar o tempo ocioso dos alunos. Além disso, a escola segue um
calendário festivo e sempre cobra apresentações nessas datas.

Também diz que a ausência histórica da dança nos espaços escolares e sua recente inserção mostra-se
algo novo e que a escola por ter preceitos tradicionais constituídos em diversos paradigmas, tanto
mercantiliza a educação como enuncia discursos neoliberais e equivocados perante algumas áreas.
Revela, desse modo, que não há como pensar a dança no ensino básico sem uma atitude
politicamente engajada nas escolas. Isso pressupõe, como observa Marques (2012), ressignificar
histórias, história das danças, dos alunos, dos professores, das instituições de ensino.
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Ressalta que apesar do pouco tempo já vem percebendo algumas mudanças nos alunos em relação à
dança e atribui a docência e o ato de ensinar dança na escola como uma experiência no sentido
proposto por Bondía (2002), entendendo que toda experiência vivida é algo singular, que promove
tensões e afetações, não sendo possível quantificar e transferir a outros sujeitos.

Para D4, a docência em dança é um “estado de aprendência” e de revisão constante do seu fazer
pedagógico, de escuta sensível, observação, diálogo, visto que a compreende como um território de
desafios, complexidades e autodescobertas e percebe que seu trabalho, mesmo diante de uma
realidade desfavorável, vem fazendo a diferença na vida dos alunos.

Lembra que nos primeiros dias das aulas, muitos estudantes eram tímidos e apresentavam
comportamento agressivo, dificuldades de interação, concentração e de assimilação de conceitos em
relação à dança. A grande maioria, portanto, mostrava resistência e estranhamento pelas aulas,
enquanto que hoje estão mais abertos quando algo diferente é proposto. Além disso, nota-se certa
autonomia deles enquanto sujeitos propositivos.

Nessa escola, em relação à dança, semanalmente eram feitas reuniões de planejamento dos
professores das disciplinas da grade obrigatória e das oficinas. Depois, ficou estipulada que somente
a área de artes teria um momento de planejamento à parte, uma vez que foram detectadas
especificidades próprias dessas linguagens. Até o momento não foi possível realizar essas reuniões.
Entretanto, foi encaminhada à escola um plano de curso para dança no início do ano letivo.

Os conteúdos foram sistematizados levando em conta diferentes critérios:

idade, experiência dos sujeitos e suas referências com a dança, o nível do repertório motor. Para as
turmas menores, da Educação Infantil e do 1º e 2º anos são trabalhados jogos e brincadeiras da
cultura popular, contação de história, músicas cantadas e coreografias infantis, visando a investigação
e conhecimento integral do corpo de maneira lúdica. Enquanto que para as turmas do 3º, 4º e 5º anos,
além de jogos e brincadeiras, são realizadas apreciação de vídeos de dança, exercícios e sequências
coreográficas para ampliar o repertório motor dos alunos, aliando a prática da improvisação e
dialogando com as referências que estes corpos apresentam.

Obviamente que o planejado deve ser visto como um parâmetro e organização didática disparadora
das ações metodológicas, escolhas do que o professor pensa em uma aula, o que não significa que
deva ser seguido “ao pé da letra”, entendendo que o contexto social da escola, das relações entre os
sujeitos é dinâmico e, dessa maneira, não deve ser ignorado em uma ação didática. Geralmente,
quando não se contempla os objetivos de uma aula, deve-se observar o porquê, como e quais os
motivos levaram ao não bom aproveitamento dela por parte dos alunos, expõe D4.

Encerra sua fala dizendo que a inclusão da dança no currículo das escolas municipais de Jequié
depende de uma série de fatores. Primeiro, se daria pelo interesse dos gestores da secretaria da
educação em cumprir as determinações legais; segundo, de o processo educacional compreender a
formação básica nos mais distintos aspectos humanos; terceiro, de os professores de dança, nas
escolas municipais, adotarem uma atitude engajada enquanto sujeitos mobilizadores de atitudes,
posturas, sentidos e outras compreensões da dança.

Dando visibilidade a um tema ainda invisível:
algumas considerações

Esse estudo teve como premissa analisar o ensino da dança nas escolas da Rede Municipal de Jequié
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(BA). Inicialmente, trouxemos um panorama histórico acerca do curso de Dança da UESB, criado em
2010 para, em seguida, entender as reverberações e influências da universidade quanto a inserção da
dança nesse contexto.

A análise e reflexão dos dados obtidos nas escolas em consonância com uma literatura de diversos/as
autores/as, entre os/as principais da dança educação, tornou possível levantar alguns pontos e ter uma
dimensão crítica acerca de como ocorre o ensino da dança nesses espaços.

A articulação com o conceito proposto por Santos (2002) na Sociologia das Ausências e Emergências
serviu para identificar a invisibilidade da dança perante o contexto educacional das escolas
municipais de Jequié (BA). Diante do contingente de escolas no município, notamos ser um
descompasso a quantidade de instituições que possuem dança (a maioria das escolas de ensino
integral) e as que não possuem, e no caso das que possuem, acabam ficando à margem, visto que suas
ações não integram o currículo.

As aulas para as turmas que contemplam dança ocorrem geralmente duas vezes por semana num
tempo de 40 a 50 minutos. Em alguns casos, a depender da realidade e da grade curricular da escola,
as suas propostas aparecem inseridas na disciplina Artes (que é obrigatória) e o professor acaba
adotando uma postura de ensino polivalente, como no caso da lei de 1971 que instituiu ao
profissional ter um domínio das quatro linguagens artísticas.

Além disso, soa como agravo e notável retrocesso à educação básica, o fato de a BNCC (Base
Nacional Comum Curricular) apresentar uma compreensão equivocada e instrumentalizada da arte no
cotidiano escolar e não situar a dança e os outros componentes artísticos no currículo como áreas de
conhecimento.

Isso mostra que, apesar de existir uma lei que ampara o ensino de arte, em suas quatro expressões
artísticas, como componente curricular obrigatório na educação básica, nota-se que, em Jequié, essa
realidade ainda é negligenciada, visto que tanto a dança e as outras linguagens artísticas não
constituem obrigatoriedade na formação básica dos estudantes.

Na avaliação de Fernandes (2010), apesar de a lei incluir a Arte na educação básica, como
componente curricular obrigatório, não há clareza nesta

obrigatoriedade, “[...] dando abertura aos gestores de ensino, ou seja, diretores e supervisores, que
elaboram o projeto político pedagógico da escola, de modo que optem pela área de conhecimento de
maior interesse, ou que mais lhes convém”. (FERNANDES, 2010, p. 38).

Outro grande equivoco é que nas instituições que oferecem dança nem todas as turmas tem acesso ao
aprendizado da linguagem, uma vez que alguns professores lotados na rede dividem suas cargas
horárias com outras escolas, enquanto que a Secretaria de Educação, mesmo estando ciente dessas
condições, diz não haver necessidade de convocar outros professores aprovados no concurso e que
aguardam na lista de espera.

Persiste também, além da falta de estruturas adequadas, uma visão instrumental e tecnicista do seu
ensino, embora os professores tentem contornar essas situações em sua práxis para que o aprendizado
da dança não fique limitado apenas às datas comemorativas. Aliás, muito desses profissionais, apesar
de terem uma visão consciente, crítica e contemporânea da educação e do papel social da docência,
bem como da dança na formação dos alunos, precisam assumir conforme verifica Ana Flávia Cazé
(2014) uma atitude engajada e política nesses espaços para que a dança não esteja a serviço da
indústria cultural e massificadora e assuma uma posição que a valide como área de saber autônomo
no currículo.

Mencionamos que as instituições escolares advoga um modelo de ensino tradicional que,
vinculando-se em diversos paradigmas, apontam para concepções fragmentadas, hegemônicas e
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dualistas/racionalistas do conhecimento. Esse pensamento como ressaltado ao longo desse trabalho,
se legitima numa concepção parcial da educação priorizando alguns saberes em detrimento de outros
(SANTOS, 2002).

Nessa lógica, é pertinente pensar que os paradigmas sociais sustentam a hierarquização da educação,
a fragmentação dos conhecimentos e o juízo de valor emitido sobre certas disciplinas perante o
currículo, sendo que algumas são ofuscadas e quando não descartadas, são postas como invisíveis,
ficando à margem, como a Arte/Dança.

Essa pesquisa apontou ainda que essa invisibilidade da dança pode ser percebida tanto pelo
quantitativo de instituições que possuem dança quanto pelo número de professores em relação as
demais disciplinas obrigatórias do currículo (aquelas que supervalorizam a razão), uma vez que o
sistema educacional de Jequié não vê a dança e suas abordagens (cinestesica/intuitiva, criativas,
sensíveis e estéticas), como dimensão formativa, ação política e, dessa maneira, como área
construtora de conhecimento. Para Curvelo,

[...] Essa subutilização da dança no contexto das escolas se dá também em
decorrência da fragmentação e hierarquização dos saberes, tanto no sentido
de sua desvalorização em relação as demais disciplinas quanto em relação a
outras linguagens artísticas, além de ser uma das possíveis causas de sua (in)
visibilidade posta a essa linguagem artística (CURVELO, 2013, p. 02).

Só o tempo dirá se a dança de fato estará presente no currículo das escolas municipais. Diante disso,
não se pode perder de vista que nesse momento de transformações e quebra de paradigmas (ainda
que eles coexistam), os primeiros professores de dança da rede municipal de Jequié precisam
fomentar estratégias metodológicas que contextualizem o ensino da dança em diálogo com a
realidade sociocultural dos sujeitos e os valores que se acreditam serem indispensáveis a educação
ética, artística, estética, cidadã e contemporânea desse novo milênio.

Quanto a isto, Matos assevera que:

Com o ensino crítico da dança, ultrapassando as expectativas e
representações do senso comum do que é dança, os educandos tem a chance
de serem sujeitos propositores no fazer, conhecer, contextualizar e apreciar a
dança, o que criará para criação de fluxos de informações entre seus
diferentes referenciais culturais e diferentes formas de estar no mundo e dar
significado a ele (MATOS, 2011, p. 55)

As mudanças, na arte, por serem relacionais e subjetivas, requerem tempo, observação e maturação,
pois cada sujeito tem seu ritmo próprio para se perceber. Assim, reconhecemos como avanço o fato
da dança estar presente nas escolas de Jequié e sendo lecionada por professores especialistas na área,
ainda que esses profissionais se deparem com dificuldades no seu fazer artístico e pedagógico para
desenvolver o ensino da dança.

Todavia, é importante que outras pesquisas dessa natureza venham dar visibilidade ao tema em
questão, problematizando e estendendo essas discussões para o âmbito acadêmico. Por fim e não
menos importante, faz-se necessário um espaço de dialogia constante entre a UESB, escolas da rede
municipal e Secretaria de Educação Municipal de Jequié que suscite debates entre essas instâncias e
traga outras perspectivas e compreensões para o currículo a partir da inserção dos saberes artísticos,
em particular, da dança. Assim, almejo que as questões suscitadas por essa pesquisa continuem
dando margem à realização de estudos posteriores.
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[1] É conhecida como uma técnica de improvisação e composição cênica que potencializa o
treinamento artístico-criativo a partir de nove perspectivas: tempo, duração, resposta cinestésica,
repetição, forma, gesto, arquitetura, relação espacial e topografia.
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