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Ontem, a dança... 

pulsando nos ritos, nas festas e 

celebrações 

deslizando nos salões,  

nos bailes da corte 

entre névoas e a leveza dos 

romances 

gritando a dor, a liberdade, 

os mistérios da vida, 

da morte. 

 

Hoje, a dança... 

por toda parte 

por todo e nenhum tempo-espaço 

por ser experiência 

cotidiano 

arte 

por não ser nada 

o tudo que me habita. 

 

Algum dia, o ensino de dança... 

 

Débora Barreto 

 

 



 
 

Resumo 
 

A dança é uma das formas mais antigas de expressão utilizadas pela humanidade, que utiliza o 

movimento como instrumento de diálogo com o outro, sendo relevante principalmente no 

âmbito educacional, o qual cumpre um papel social, cultural e político colaborando para 

construção de indivíduos críticos, que questionem o meio em que habita por meio de outros 

mecanismos: o caminho da comunicação estética. Assim, o presente estudo pretende 

contribuir para o entendimento de como a dança tem se configurado nas escolas Municipais 

de Aracaju no Programa Mais Educação. Este trabalho objetivou analisar sobre a organização 

pedagógica do ensino da dança no Programa Mais Educação na cidade de Aracaju-SE; 

enumerar as escolas da cidade de Aracaju-SE que tem o Programa Mais Educação em que a 

dança está presente como oficina; identificar qual a estética priorizada pelos monitores para 

ensinar dança no Mais Educação; bem como investigar a formação dos monitores que 

trabalham com as oficinas de dança, além de refletir acerca da organização pedagógica do 

monitor que ministra a oficina de dança. Variados referenciais teóricos nos embasaram para 

este estudo tais como: Paul Bourcier, Maribel Portinari, Miriam Mendes, Isabel Marques, 

Márcia Strazzacappa, Débora Barreto, Karenine Porpino, Bernard Charlot, Alexandre Molina, 

Manual Operacional de Educação Integral, Série Mais Educação: Rede de saberes Mais 

Educação Pressupostos para Projetos Pedagógicos de Educação Integral e Série Mais 

Educação: Educação Integral, dentre outros, em que foram primordiais para a compreensão e 

entendimento acerca deste Programa e como a dança se insere na mesma. O presente estudo 

caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e de campo (com caráter exploratório), por 

melhor se adequarem ao problema da pesquisa. A abordagem dada a essa pesquisa é a 

qualitativa, em que a amostra foi composta por doze monitores de dança que se 

disponibilizaram a participar desta pesquisa. Foi perceptível que os conteúdos aplicados de 

dança e seu planejamento ainda é superficial, além do que a estrutura física da escola ainda 

não condiz com as reais necessidades para um ensino de qualidade. Viu-se também que dos 

doze monitores entrevistados, a formação em Educação Física foi a que mais se fez presente, 

havendo também monitores cursando o Ensino Médio, ou seja, sem nenhuma formação em 

Licenciatura. Por fim, o contato com estas instituições públicas foi bastante significativo, 

principalmente ao relacionar o que se aprende no decorrer da formação acadêmica e se 

deparar com a realidade, ou a falta desta nas escolas e as dificuldades enfrentadas para quem 

ensina. O contato dos discentes durante a sua formação acadêmica com a sala de aula nas 

escolas é relevante, para que o mesmo crie estratégias e abra espaços para discussões 

instigando para uma mudança de pensamento em que o ensino de dança não seja pautado em 

apenas apresentações de fim de ano e/ou reproduções das danças midiáticas. 

 

Palavras-chave: Dança; Dança Educação; Organização Pedagógica e Programa Mais 

Educação.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Dance is one of the oldest forms of communication and expression used by humanity, i.e. it is 

a medium that uses the body as an instrument of dialogue with each other, being especially 

relevant in the education sector, which plays a social, cultural and political role. Dance also 

collaborates to build critical individuals who question the environment where they live 

through other mechanisms: the way of aesthetic communication. Thus, this study goals are: to 

contribute to the understanding of how dance is presented at schools in Aracaju in the 

Programa Mais Educação  [More Education Program] in which dance is present as a 

workshop; to identify which aesthetics are prioritized by the monitors to teach dance at the 

Programa Mais Educação; and to investigate the formation of monitors who work with dance 

workshops, as well as reflecting about the pedagogical organization on the dance monitors. As 

theoretical basis we have taken: Paul Boucier(1987), Maribel Portinari(1989), Miriam 

Mendes (1985), Isabel Marques (2007, 2010, 2011), Marcia Strazzacappa (2011, 2006), 

Debora Baker (2004), Karenine Porpino (2006), Bernard Charlot (2011), Alexandre Molina 

(2008), Operational Manual of the Integral Education (2012), and Series Mais Educação: 

knowledge net more Assumptions Pedagogical Education of Integral Education (2009), 

among others, that were paramount to understanding about this program and how dance fits in 

it (2009). This study is characterized as a bibliographical and field research (with 

explaratory), to better suit the research problem. The approach given to this research is 

qualitative, in which the sample was composed of twelve dance monitors who agreed to 

participate in this survey. It was noticeable that the applied dance content and its planning is 

still superficial; in addition, physical structure still does not match the real needs for a quality 

education. Among the twelve respondent monitors, training in Physical Education was the one 

that was present, and there have been monitors attending high school. The contact with these 

public institutions was very significant, especially when relating what is learned during the 

academic background and faced with the reality of schools and the difficulties of those who 

teach. The contact of the students during their academic education with the classroom at 

schools is relevant, so that it creates strategies by instigating arguments for a thought shift in 

the dance education in which it’s not limited only to year-end presentations and/or media 

dance reproductions. 

Keywords: Dance. Dance Education. Pedagogical Organization. Programa Mais Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dançar como um momento efêmero e expressivo 

da existência humana, como possibilidade de 

construir imagens, no espaço infinito, e que, às 

vezes, é “pouco” se ainda há tanto a expressar, 

de formas diversas.  

Débora Barreto, 2004 

 

Reconhece-se que a dança, assim como qualquer outra área artística, é fundamental 

para a sociedade, principalmente, no que diz respeito ao âmbito educacional. Nesse sentido, 

dança educação cumpre um papel social, cultural e político primordial, colaborando para 

construção de indivíduos críticos, isto é, que questionam o meio em que vivem por meio da 

comunicação estética. Por isso, é importante considerarmos que a arte da dança estabelece 

uma relação que vai além de um simples liberar de emoções, ela envolve também o cognitivo 

e o físico, aflorando e despertando para novas descobertas que estão relacionadas ao contexto 

social ao qual o indivíduo está inserido. Este corpo que dança torna-se uma fonte de 

conhecimento que faz com que o mundo seja compreendido de outro modo, pois a 

aprendizagem vai além de palavras, ela também se dá através de movimentos e imagens 

(MARQUES, 2007).   

Compreendendo a importância da dança para a formação educacional do indivíduo, 

essa linguagem artística passa a ser reconhecida legitimamente na Lei de Diretrizes e Bases 

(n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996), inclusa na disciplina de artes e ligada a outras 

linguagens (música, teatro e artes visuais). Embora, na prática, não vivenciamos esta 

realidade, uma vez que a atuação na disciplina de artes restringe-se às artes visuais. Então, a 

dança surge, em grande parte dos espaços educacionais públicos, inserida através do 

Programa Mais Educação – uma estratégia do Governo Federal que, com intuito de otimizar a 

qualidade da educação brasileira, apresenta uma proposta de educação integral, com a 

perspectiva de ampliar tempos, espaços e oportunizar a vivência em outras áreas do 

conhecimento.  

O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial n.º 

17/2007 e integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), como uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da 

jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação 

Integral. Trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as políticas 

públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a 

diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a valorização da 

diversidade cultural brasileira (BRASIL, p. 5, 2009).  
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O Programa, ainda que insira a dança na escola, apresenta algumas fragilidades. 

Além da falta de profissionais formados na área, não apresenta um tratamento pedagógico 

condizente com os estudos que envolvem dança educação, nem com o que é apresentado na 

própria legislação. O presente trabalho partiu, então, da seguinte problemática: “Como a 

dança se configura no Programa Mais Educação nas Escolas Municipais da cidade de Aracaju 

- SE?”. O interesse em pesquisar questões a respeito da organização pedagógica da dança, 

nesse contexto, surgiu pela observação do tratamento pedagógico dado a mesma, bem como 

pela percepção da desvalorização e pouca relevância dessa neste Programa. Isso foi possível 

pelo contato direto com o objeto de estudo. Haja vista, enquanto acadêmica do curso de 

Licenciatura em Dança na Universidade Federal de Sergipe (UFS) pude ser monitora da 

oficina de dança em duas escolas: uma Municipal e outra Estadual.  

A pesquisa é relevante não só por contribuir para a minha formação acadêmica 

enquanto discente, a fim de complementar o conhecimento na área de Dança/Licenciatura, 

mas por haver uma escassa discussão acerca da temática abordada, pois ainda há poucas 

referências bibliografias que ofereçam um aporte que relacione a prática da dança nas escolas 

e sua organização pedagógica no Programa Mais Educação. Desse modo, esta pesquisa 

proporcionou o contato com instituições escolares públicas municipais que desenvolvem o 

Programa e pode-se estabelecer um entendimento de como a dança vem sendo abordada no 

espaço escolar, e se essa abordagem está administrada por monitores da área em questão ou 

não. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivos: analisar a organização pedagógica do 

ensino da dança no Mais Educação na cidade de Aracaju; enumerar as escolas da cidade que 

tem o Programa em que a dança está presente como oficina; identificar a estética priorizada 

pelos monitores para ensinar dança nesse Programa;   investigar a formação dos monitores 

que trabalham com as oficinas de dança no Programa; e refletir sobre a metodologia de ensino 

do monitor da oficina de dança inseridos no Mais Educação.  

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e de campo (com 

caráter exploratório), por melhor se adequarem ao problema da pesquisa, sendo que a 

abordagem é qualitativa. A pesquisa teve como instrumento para a coleta de dados a aplicação 

de um questionário no período de março a maio de 2015, foram entrevistados doze monitores 

de dança de escolas municipais de Aracaju, sendo que estes monitores exerceram suas 

atividades no ano de 2014 ou ainda estão como monitores de dança nestas instituições.  
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Para isso, a pesquisa avançou embasada nos estudos de BOURCIER (1987), 

PORTINARI (1989), FARO (1986) e MENDES (1985) para discorrer sobre história da 

dança; MARQUES (2007, 2010, 2011), STRAZZACAPPA (2001, 2006), BARRETO (2004) 

e PORPINO (2006), para tratar sobre a dança e suas definições e sobre educação; relação da 

arte na escola CHARLOT (2011), MOLINA (2008), além dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Artes (1997). No tocante ao Programa Mais Educação, dispomos do Manual 

Operacional de Educação Integral (2012), Série Mais Educação: Rede de saberes Mais 

Educação Pressupostos para Projetos Pedagógicos de Educação Integral (2009) e Série Mais 

Educação: Educação Integral (2009), Manual Mais Educação Passo a Passo (2009) que foram 

primordiais para o entendimento acerca deste Programa e como a dança se insere no mesmo.  

O corpo deste trabalho está constituído por cinco capítulos: o primeiro trata da 

história da dança (um breve contexto histórico, seus conceitos, suas relações e sentidos); o 

segundo capítulo discute acerca da arte na escola, como a dança se enquadra como disciplina, 

as dificuldades, bem como sobre dança educação e sua relevância para a formação do aluno, 

além de abordar sobre o Programa Mais Educação (seus objetivos, estrutura e organização); o 

terceiro capítulo, por sua vez, trata da metodologia da pesquisa (como foi realizada a 

categorização dos resultados);  e no quarto capítulo discute-se sobre os resultados obtidos 

relacionando com os embasamento teórico dos capítulos anteriores.  

Assim, esse trabalho proporcionou o contato com escolas públicas que desenvolvem 

o Programa Mais Educação no Município de Aracaju, onde pudemos constatar que a dança, 

no Mais Educação, tem se configurado como um entretenimento, para “retirar o stress” e 

ocupar o tempo ocioso das crianças que participam do Programa. Ou, ainda, para que essas 

não estejam nas ruas, vulneráveis à violência, às drogas e à prostituição.  Sendo assim, seu 

planejamento ainda é superficial, não que os conteúdos que estão sendo trabalhados pelos 

monitores não sejam relevantes, mas a organização pedagógica é primordial para atingir um 

ensino de qualidade. Assim como em outras disciplinas, na dança deve haver uma seleção, 

uma preocupação com o que está ensinando e não aplicar conteúdos aleatórios, sem objetivos, 

ou somente seguindo o calendário festivo da escola, sem dialogar com o Projeto Político 

Pedagógico.  
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1. DANÇANDO NO TEMPO E ESPAÇO: BREVE PANORAMA HISTÓRICO DA 

DANÇA 

 

Dançar é se tornar presença em momento e 

movimento, refletindo imagens e criando formas. 

O corpo que dança é o próprio ato da expressão, 

e tempo-espaço só pode ser o presente. Dançar é 

imaginar, fazer e acordar em outros interiores e 

exteriores seus próprios olhares e imaginações. 

 

Débora Barreto, 2004  

A dança é uma das formas mais antigas de comunicação e expressão utilizadas pela 

humanidade, ou seja, entre todas as artes, é a única que depende exclusivamente do corpo, não 

necessitando do uso de materiais ou ferramentas, por isso considerada a mais antiga das artes. 

Desde tempos remotos, a dança esteve presente na história da humanidade, muito antes de 

polir a pedra, construir moradia, produzir utensílios, entre outras situações, o homem 

primitivo batia as mãos e os pés ritmicamente para comunicar-se e aquecer-se (PORTINARI, 

1989). 

De acordo com Bourcier (1987), estudiosos afirmam que o homem primitivo 

dançava numa tentativa de comunicar-se com exuberância física e de forma rudimentar (ao 

redor de fogueiras e diante de cavernas), além disso, a dança servia para aquecer o corpo antes 

das batalhas e combates. Os registros mais antigos da imagem da dança são do Mesolítico 

(8300 a.C.) e estão numa caverna de Cogul, na província de Lérida. Tal constatação permite 

perceber que mesmo quando o homem não sabia comunicar-se verbalmente, ele expressava 

seus desejos por meio do movimento e registrava suas ações através de pinturas realizadas nas 

paredes das cavernas.  

Dançava-se por alegria e luto, homenageando deuses e chefes, para treinar guerreiros 

e educar, trata-se de uma história que abrange desde as grandes civilizações do Mediterrâneo 

ao Pacífico (PORTINARI, 1989). Dessa maneira, mitos e lendas mostram a presença da dança 

entre diversos povos. 

 

Na cultura egípcia, asteca e bantu. Homero refere-se à dança na Ilíada e na 

Odisséia. Os filósofos gregos quiseram depurá-la dos excessos dionisíacos. 

Conforme período e circunstâncias, os romanos a prestigiaram em templos e 

arenas, impondo-lhes limites para preservar a ordem pública (PORTINARI, 

p. 11, 1989).  

 

Na Idade Média, com a hegemonia do Cristianismo, a dança foi tenazmente 

combatida pela Igreja (por ser considerada pagã), principalmente, as danças populares, pois 
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tinham ligação com velhas religiões (MENDES, 1985). Nesse período, o corpo não podia ser 

fonte de prazer, pois era considerado um ato pecaminoso, e, portanto, deveria ser banido. Isso 

não impediu que a dança fosse praticada, mesmo com as proibições e restrições, ela 

permaneceu presente no cotidiano da sociedade. Os camponeses, por exemplo, continuaram 

dançando em suas celebrações festivas, que apresentavam forte vestígio de paganismo.  

Vê-se que a dança esteve presente em vários momentos no decorrer da história da 

humanidade, seja em festas, guerras, combates, rituais, celebrações de nascimento e/ou de 

morte. Quando a peste fez milhares de vítimas, dançava-se para exorcizá-la ou pela alegria em 

estar vivo. A dança também fez-se presente, neste período, nos castelos dos senhores feudais, 

como forma rústica de cortejar uma dama, a mesma contribuía para “liberar” a sensualidade 

reprimida por causa do catolicismo (PORTINARI, 1989).  

No Renascimento, com a mudança no modo de pensar o mundo para além dos 

dogmas da igreja, com o desenvolvimento das cidades, a expansão das navegações marítimas, 

modificação na economia, etc., mudou também a concepção da dança que foi estruturando-se 

de outra forma, como algo “improvisado”. Surgiu, nessa ocasião, a necessidade de organizar e 

anotar os movimentos de dança, codificando e criando repertório de movimentos.  

 

A dança se definira, então, de acordo com o espírito do Renascimento, que 

procurava o conhecimento racional das coisas e dos homens, como algo 

perfeitamente caracterizado, capaz de associar-se, na sua integridade, a 

outros elementos tão perfeitamente caracterizados como ela, para completar 

o processo de criação de um produto: o espetáculo, o balleto, gênero ainda 

não definido inteiramente, misto de música, canto, mimos e até equitação, no 

qual a dança aparecia como um entremet, o elemento dançante da 

composição. E, graças à ordenação e codificação dos movimentos da dança, 

já era possível estudar separadamente seus passos, de acordo com a 

criatividade do coreógrafo (MENDES, p. 23, 1985).  

 

Em face a essa contingência, surge o balé clássico, inicialmente, dançado somente 

por homens (que interpretavam também os papéis femininos). Com o reinado de Luís XIV, 

foi fundada a Académie Royale que deu origem a escola e a companhia da Ópera de Paris. 

Assim como a França, outros países foram adotando o balé que, no século XVIII, ganhou 

nomenclatura e normas. Foi no período do Romantismo que a presença feminina tornou-se 

marcante e junto a esta o uso da sapatilha de ponta (BOURCIER, 1987). 

Em meados do séc. XX, surgem os primeiros sinais de uma nova revolução estética e 

formal da dança. Isadora Duncan, “cansada” do tecnicismo da dança clássica, criou a sua 

própria performance, sua forma de dançar e seus conceitos sobre a mesma; era uma 
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contestação a tudo que se realizara até então. Seu princípio era seguir o ritmo das 

manifestações da natureza, as sapatilhas não tinham mais sentido para Duncan, o contato com 

o chão foi uma de suas características marcantes (MENDES, 1985). A natureza era a sua 

inspiração (o movimento das árvores, as ondas do mar), considerava a dança como expressão 

dos sentimentos mais nobres e profundos, que vêm de Apolo e de Dionísio (usava as túnicas 

gregas).  Isadora era a sua própria história no momento em que executava a dança. 

Na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, o Expressionismo foi o 

movimento responsável pelo desenvolvimento da dança. “A dança livre de Isadora Duncan e 

a eurritmia de Jacques Dalcroze foram os dois grandes impulsos que acabaram por derrubar as 

estruturas acadêmicas pouco sólidas da dança alemã, reforçados pelo clima existente entre as 

duas guerras mundiais” (MENDES, 1985, p. 61). A dança moderna, por sua vez, surgiu em 

meio a contestação, pela rejeição ao vigor e tecnicismo do ballet. Presava pela dança livre, 

gestos orientais e movimentos ginásticos (PORTINARI, 1989).  Com o passar do tempo e a 

sedimentação da dança moderna, foram sendo criadas diversas escolas, e as coreografias já 

apresentavam autoria, pois têm-se diversas referências da dança moderna, tais como: Marta 

Graham, Mary Wigman, Rudolf Von Laban, José Limon, dentre outros, que possuíam 

métodos e técnicas tão singulares que permitia identificá-los (FARO, 1986).   

Assim, muito do que se chama de dança contemporânea, atualmente, é reflexo dos 

fatos históricos ocorridos em cada período. A dança contemporânea é tudo aquilo que se faz 

hoje dentro dessa arte, isto é, a dança “já se diversificou de tal forma que sua 

contemporaneidade implica o hoje, mas não necessariamente o novo” (FARO, 1986). 

É relevante perceber que o contexto histórico e os fatos que ocorreram em cada 

período influenciaram nas práticas da dança, no seu modo de fazer, sentir e pensar. Em cada 

civilização a dança foi e é presente de formas diversas. Destarte, a dança é uma arte viva, que 

a partir do movimento expressa seus sentimentos, desejos, anseios, alegrias, medos, mazelas, 

frustações e a diversidade cultural existente em cada comunidade. A dança move, transforma, 

questiona e reflete o ser em sua total existência, dando sentidos a quem a vivencia.  

 

2.1. Balizamentos para a compreensão do fenômeno dança 

Como vimos, a dança esteve presente desde os primórdios da humanidade. Ela faz 

parte do indivíduo, já que um simples movimento de erguer o braço pode vir acompanhado de 

sentido e intencionalidade. A esse respeito, Barreto (2004), afirma que: 
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Um conceito de dança que abarque o universo das imagens do movimento 

no pulsar que acelera, reduz e, às vezes, cessa. O ato de dançar como o que 

revela a essência dos medos, mistérios e riscos, transformando e 

representando o que não pode ser senão expressividade humana dinâmica e 

efêmera, como um vento que sopra forte. Um conceito de dança que seja 

como a poesia, que não pode ser explicada, mas apenas sentida e 

interpretada (2004, p. 125). 

 

De fato, a dança é um despertar através da imaginação. É mediante ao movimento 

corporal que o indivíduo age no mundo, ele é um veículo que reflete imagens e formas, que 

revela o ser em toda a sua amplitude (STRAZACAPPA, 2001).  Esse movimento que 

possibilita a concretização de diversas ações (trabalhar, aprender, comunicar, etc.) e é nessa 

concretização que o movimento corporal se faz presente de forma constante, entendendo o 

universo que o circunda de forma reveladora, de sentidos e percepção de mundo. A dança “é 

uma linguagem que pode conter mensagens implícitas, além de referir-se a conteúdos 

simbólicos, mas sua maior vantagem é poder expressar a si mesma, em coreografias abstratas 

compostas de movimentos puros, livres e sensíveis” (ROBATTO, p. 33, 2012). 

A dança é uma ação que move o indivíduo ao ato de sensibilizar-se, de desfrutar das 

sensações e superar os limites internos e externos, numa busca de conhecer o desconhecido, 

ou seja, o seu próprio corpo. Barreto (2004), alega que é difícil traduzir a dança em palavras, 

uma vez que seria uma tentativa que não atingiria tamanho significado que a mesma apresenta 

e que nos conduz a diversas reflexões. Pois, conceituar uma arte com tamanha possibilidade e 

amplitude nos faz mergulhar nesta imensidão de conhecimento.  

A dança integra o fazer-sentir e o fazer-pensar (MARQUES, 2007). Ela abrange e se 

relaciona com diversas outras artes e linguagens, revelando o que é mais inerente ao ser 

humano e suas características culturais. Para dançar não precisa somente de ferramentas, pois 

o corpo é viabilizador da dança, ele é o próprio instrumento que pode se transformar em 

objetos (emitir sons, por exemplo) e o palco pode ser a calçada, uma praça, uma rua. Assim, a 

partir dessa capacidade de criação da qual somos dotados, a dança nos concerne uma forma 

diferente de percepção de mundo que integra e dá subsídios para o indivíduo perceber que se 

constrói no seu fazer-pensar. O movimento evidencia o mais íntimo do indivíduo (seus 

medos, sonhos, cultura e sua forma de viver e se relacionar com o mundo), fazendo-nos 

compreender o mundo: respeitando a diversidade, aprendendo a reconhecer os próprios 

limites e os limites do outro.  
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O corpo que dança, não deve limitar-se a uma estética, mas transitar pela 

multiplicidade de referências de formas e movimentos; apresentando-se, cada vez mais, de 

forma polissêmica e diversificada, o que denota que este corpo passa a ter uma postura 

participativa e não passiva (PORPINO, 2006). Este corpo que questiona, indaga e reflete por 

meio de movimentos (seja este um toque, um olhar, um pulsar) revelam a sua 

intencionalidade, expressando e comunicando algo ou não. Podendo ser o movimento pelo 

próprio movimento, nesse ir e vir de devaneios que é o corpo humano. A partir da percepção 

da relevância da dança para a formação do indivíduo é que a mesma veio sendo inserida no 

âmbito educacional por meio da disciplina de artes.  
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2. ARTE NA ESCOLA 

 

E agora eu me perguntaria sobre o discurso que 

tem fluído de nossas práticas educativas, do 

jardim-da-infância às pós-graduações... Que 

amores têm sido inflamados? Que ausências têm 

sido choradas e celebradas? Que horizontes 

utópicos têm sido propostos? 

 

Rubem Alves, 1986 

 

 

O conhecimento a respeito do contexto histórico das Artes é necessário para 

compreender porque essas permaneceram por tanto tempo às margens do ensino, além de 

entender como se deu o processo das Artes dentro do currículo, bem como as dificuldades 

enfrentadas. Haja vista que é necessário conhecer o passado, para compreender o presente e 

poder, desse lugar, (re)elaborar o futuro. Nesse sentido, a escola sempre tendeu a ensinar o 

que pode ser dito verbalmente e a desprezar o que é sensível, o que envolve o corpo. Assim, 

nos parece que o ensino, no processo de formação educacional nas escolas, sempre visou a 

racionalidade; valorizando o que é concreto e descartando o que é subjetivo. A estética e o 

corpo eram considerados insignificantes, enquanto as demais disciplinas foram tidas, por 

muito tempo, como imprescindíveis para o processo de formação do indivíduo (CHARLOT, 

2011). 

As Artes foram, aos poucos, sendo introduzidas. Inicialmente, com o desenho 

geométrico – que foi inserido no currículo das escolas brasileiras como prática importante 

para desenvolver a racionalidade (MOLINA, 2008). Alguns eventos datados no entorno do 

século XX (tais como a Semana de Arte Moderna (1922), o surgimento da Bienal de São 

Paulo, dentre outros acontecimentos) provocaram uma nova forma de compreensão da Arte – 

que essa deveria ser expressada e não ensinada. Esse pensamento perdurou até meados de 

1948, quando foram criadas as Escolinhas de Artes no Brasil que objetivavam trazer novas 

concepções, abrindo novos horizontes, apontando para o desenvolvimento da capacidade 

criadora do indivíduo. Seu ensino passou, assim, a contribuir para novas reflexões acerca da 

Arte Educação. (MOLINA, 2008). Dentre as diversas atividades, eram realizadas dança, 

pintura, desenho, teatro, dentre outras expressões artísticas.  

Em 1971, a instituição da Arte nas escolas foi legalizada, sendo inicialmente 

intitulada de Educação Artística, foi inserida como atividade educativa e não como disciplina, 

isto é, essas atividades consistiam em componentes que atendessem aos objetivos 
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educacionais, porém, não estavam sistematizados no currículo escolar, fazendo parte das 

atividades complementares. Assim sendo, esse tipo de atividade educativa limitava-se em 

avaliar apenas a frequência do aluno, isso quando o mesmo não apresentava uma declaração 

constando que já participava de outras atividades (MOLINA, 2008).   

De acordo com Barbosa (1991), os docentes de Educação Artística preocupavam-se 

com o desenvolvimento da criatividade, associado ao espontaneísmo, auto expressão e 

libertação de sentimentos, cabe mencionar que neste período o ensino estava focado nas Artes 

Visuais. (BARBOSA apud MARQUES, 2011). 

Em 1980, no Brasil, foi organizado um movimento com Arte Educadores (tanto da 

educação formal quanto da não-formal) com intuito de ampliar, discutir e refletir acerca das 

concepções, metodologias, formação profissional e objetivos, visando atingir diversos 

aspectos na área. A partir desse momento, passa-se a “abrir caminhos” para uma nova visão 

das Artes nas instituições escolares. Entre 1980 e 1990, momento em que várias pesquisas 

foram sendo desenvolvidas entre artistas e professores com o propósito de investigar os 

conteúdos, os modos de aprender e ensinar contribuíram significativamente para uma 

melhoria no ensino de Artes. (BARRETO, 2004). 

Assim, a arte passou a ser legalizada como disciplina curricular obrigatória a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, aparece nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN/1997) e passa a ser constituída de conteúdos específicos. Sua função é tão relevante 

quanto às outras disciplinas, sendo considerada uma área curricular. Este documento aponta 

para a necessidade de se fazer presente as diversas formas artísticas ao longo da vida escolar, 

ou seja, a disciplina deve abranger as quatro linguagens artísticas: teatro, música, dança e 

artes visuais.  Vejamos: 

 

Além da LDB de 1996, o surgimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

– PCN – em 1997, parece trazer uma nova possibilidade de inserção da 

Dança na escola. Os PCNs foram elaborados pelo Ministério da Educação – 

MEC – com a finalidade de propor referências para a sistematização dos 

currículos das escolas de ensino fundamental no Brasil, em todas as áreas do 

conhecimento. Além do documento introdutório, para cada área foi 

elaborado um caderno específico. Na área de arte, o documento é dividido 

nas quatro linguagens, a saber: Música, Dança, Teatro e Artes Visuais. O 

material é organizado para cada linguagem a partir de três eixos norteadores: 

1) expressão e comunicação humana; 2) manifestação coletiva; e 3) produto 

cultural e produção estética. Contudo, não há nenhuma garantia de que todas 

as linguagens serão desenvolvidas nas escolas. Existe apenas uma sugestão 

no documento de arte para que ocorra uma variação na abordagem dos 

conteúdos a serem trabalhados a partir das quatro linguagens. No entanto, o 

que ocorre de fato, é um ensino pautado na experiência do professor que 
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estiver à frente do processo ou ainda na vontade política da escola e no 

interesse da comunidade escolar. (MOLINA, 2008, p. 30). 

Essas premissas mostram que os PCNs estão organizados nas quatro linguagens, no 

entanto, apenas citam essas áreas como sugestão de como podem ser 

trabalhadas/desenvolvidas, mas não afirma especificamente que todas devem dispor de 

profissionais capacitados para cada linguagem. Desse modo, caberá ao professor da disciplina 

ver como aplicará os conteúdos de acordo com suas experiências – o que nos mostra que essas 

áreas podem ser realizadas de qualquer forma e por qualquer indivíduo.  

Mesmo com a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, que assegura o ensino da Arte 

obrigatório no currículo escolar e dentro deste haja trabalho com música, dança, teatro e artes 

visuais; o movimento corporal ainda é escasso do espaço escolar (STRAZZACAPPA, 2001). 

Desse modo, a disciplina de Artes que poderia viabilizar as crianças a prática do movimento 

durante as aulas, acaba limitando-se, na maioria das vezes, a trabalhos de artes plásticas 

como: desenhos, pinturas, colagens, etc. Atividades estas que o aluno permanece numa 

mesma posição corporal como nas outras disciplinas. 

 Uma outra questão, já mencionada anteriormente, é que a disciplina de artes é 

trabalhada, na maioria das vezes, por profissionais das Artes Visuais, ou ainda, por outros 

professores não capacitados para tal e que assumem a matéria para completar a caga horária. 

Isso porque há uma desvalorização das Artes de um modo geral, muitos não querem se 

profissionalizar nesta área devido à visão que a sociedade possui em relação a esta profissão, 

pois muitos consideram esta prática como um hobby, um lazer ou uma terapia. 

É perceptível que a efetivação desta Lei encontra-se um tanto distante da realidade, 

porque raramente todas estas linguagens são abordadas dentro da disciplina de Artes. É 

visível que a arte tem sido reprimida e limitada, resumindo-se a processos técnicos e 

superficiais. Destarte, “a escola frequentemente tem representado uma camisa de força para a 

arte a ponto de transformá-la em processos vazios, repetitivos, enfadonhos que se convertem 

exclusivamente em técnicas, atividades curriculares, festas de fim de ano” (MARQUES, 

2011, p. 51). 

Em conformidade com Molina (2008), a inserção da arte na escola como componente 

obrigatório colaborou para o processo de reconhecimento desta área na formação estética e 

artística do indivíduo, no entanto, a realidade nos mostra que a arte é uma necessidade, mas 

que ainda se faz distante neste espaço, a arte que visa para uma ação efetiva no ambiente 

escolar e que não é efetivada. 
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Ainda será necessário percorrer um longo trajeto para que se atinja de fato a 

concretude destas quatro linguagens nas instituições escolares. Além disso, grande parte das 

escolas não possuem estrutura física adequada e o recurso humano, muitas vezes, limitam-se a 

sua formação. Não é difícil encontrarmos nas escolas professores “ensinando arte”, sem ter a 

formação específica. Com relação ao ensino da Dança isso é mais “gritante”. Até pouco 

tempo, era insignificante o número de profissionais na área que atendesse a demanda. Mas, 

recentemente, as graduações em Dança nas Universidades vêm aumentando. Para se ter ideia, 

até o ano de 2007 no Nordeste tinha apenas uma Universidade de Dança e atualmente 

contamos com 5 novos cursos superiores federais.  

Mesmo com a proposta da dança na escola, sua execução depende de alguns fatores, 

um deles é a contratação de profissionais especializados na área, pois poucos concursos 

públicos têm sido realizados tendo em vista as especificidades das quatro linguagens 

artísticas. Ademais, os processos seletivos que são realizados, ainda compreendem o modelo 

da Educação Artística como principal referencial e, em grande parte, não apresentam vagas 

específicas para nenhuma das linguagens artísticas. Logo, ao pensarmos em Dança na escola 

as questões enfrentadas não são tão simples, uma vez que há a Lei para assegurar o ensino, 

mas não há intervenção dos profissionais da dança, isto é, não há mudanças significativas, as 

atividades estão ali simplesmente para cumprir o calendário de eventos da escola (MOLINA, 

2008). Por isso, é necessário que haja uma ação voltada para discussões e exercício 

direcionados para modificações relevantes que se concretizem no âmbito escolar.  

É imprescindível que se reconheça a Dança e as outras linguagens como 

colaboradoras para o processo de formação educacional do indivíduo. Pois tal disciplina, além 

de ser expressão humana, é uma forma de educação estética que contribui para a educação 

formal, como forma de conhecimento.  A dança assume diversos papéis em situações distintas 

na história da humanidade, e reconhecê-la como arte, expressão estética, como conhecimento 

sensível que pode ser refletido e vivenciado é fundamental (BARRETO, 2004).  

 

3.1. Dança educação 

O entendimento da dança é relevante no processo educacional e vem sendo alvo de 

preocupação de muitos professores, pois essa arte está (ou deveria estar) inserida nas escolas. 

Isso porque a dança é a arte do ser humano, então, a importância do movimento deve ser 

considerada, pois toda forma de expressar (seja por palavras, movimentos, gestos, pintura ou 

escrita) é relevante para formação dos indivíduos (MORANDI, 2006). Tendo em vista tal 
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relevância, a dança vem sendo apresentada em diversos espaços, seja em instituições 

educacionais de ensino/academias, instituições religiosas, ONGs, dentre outros espaços.   

Na contemporaneidade, há uma preocupação com uma educação que esteja em 

sintonia com as exigências hodiernas, que se caracteriza pela indispensabilidade de saber lidar 

com a simultaneidade de informações que recebemos a todo instante e com a diversidade de 

corpos. Para isso, uma atitude ético-estética é imprescindível, para atender esses diversos 

saberes de modo que seja valorizada a individualidade dos sujeitos (PORPINO, 2006). É 

preciso pensar num ensino que atenda às necessidades deste novo milênio, o que é um grande 

desafio para os docentes, principalmente, para os professores de artes, mais especificamente 

de dança. Haja vista, a dança não deve ser tratada como um apêndice de uma educação 

sistematizada, já que isso limitaria suas possibilidades educativas, negando a experiência de 

interpretar o mundo de modo poético, da sensibilidade artística de quem o vivencia e o 

próprio corpo como canal desse conhecimento. 

Os processos de aprendizagem da cultura nos mostra que educar é transitar pelo 

passado, perpassando pelo presente e formando perspectivas futuras, assim tais processos se 

imbricam, pois não se aprende do nada, sempre se cria a partir do que já foi vivenciado 

(PORPINO, 2006). Destarte, 

[...] repensar a educação e a dança no mundo contemporâneo, quer no 

âmbito artístico profissional, quer na escola básica, significa repensar todo 

este sistema de valores e de ideais concebidos desde o século XVIII e que 

foram incorporados ao pensamento educacional ocidental (MARQUES, 

2011, p. 55). 

 

Entende-se, portanto, que educar não se limita ao ato de transmitir conhecimentos, 

mas criar novas possibilidades, repensar o que está legitimado, dialogar com diversas 

linguagens, elaborar, imaginar, experimentar, sendo assim, é possível compreender que os 

processos de criação artística também são processos educacionais (MARQUES, 2011).   

Pensar a dança na escola e a sua função é papel do professor licenciado em Dança, 

pois a mesma vai muito além de fazer coreografias para as datas comemorativas ou festinhas 

de final de ano. A dança deve assumir, na escola, seu lugar enquanto área de conhecimento e 

não de simples reprodução de movimentos codificados. É necessário que os professores 

dialoguem com os alunos, numa troca mútua de experiências. Além disso, o conhecimento 

“envolveria muito mais do que simples reprodução de movimentos predeterminados, em que 

se valorizam a exatidão e a perfeição dos gestos; ela envolveria uma apropriação reflexiva, 

consciente e transformadora do movimento” (MORANDI, p. 74, 2006).  
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A compreensão de ensino vem se modificando e abrindo leque para novas formas de 

pensar o educar, ou seja, o ato de ensinar já não se limita a ideia de transmitir o conhecimento, 

mas de propor atitudes que permitam ao indivíduo problematizar e agir com criatividade no 

espaço de convivência, isto é, relacionar a prática da dança ao cotidiano dos alunos, tendo 

como objetivo: sensibilizar e conscientizar os mesmos para posturas, atitudes e ações do seu 

dia-a-dia, para suas necessidades de comunicar-se, expressar, interagir com o meio em que 

vive (PORPINO, 2006). Por isso que não se deve confundir os objetivos da dança na escola 

como formadora de bailarinos (como nas academias e escolas de dança), por outro lado não 

impede de suscitar nos alunos o desejo de aprender alguma técnica de dança (VARGAS, 

2007). Pode-se ensinar a técnica de dança na escola até mesmo com o intuito de adquirir 

habilidades e competências, mas não esquecer dos objetivos enquanto prática pedagógica. 

Outro ponto relevante, que ainda nos deparamos nos dias atuais nas escolas, é a ideia 

de movimento corporal como sinônimo de falta de comportamento, pois o aluno 

“comportado” seria aquele que permanece estático. As atividades na escola são estabelecidas, 

na maioria das vezes, por meio de trocas, na qual os alunos são “gratificados”, por exemplo, 

na hora do intervalo, ou num determinado momento da aula poderão “soltar-se”. Nessas 

situações, o movimento torna-se “sinônimo de prazer e a imobilidade, de desconforto” 

(STRAZZACAPPA, 2001). Nesse sentido, a dança acaba se tornando uma válvula de escape 

para o “controle” do corpo, o aluno que se assujeita às normas da escola, conquista o direito 

de fazer a aula de dança (direito que já é seu, por lei), enquanto aquele que não se comporta, 

ficará imóvel, assistindo para “aprender” a se comportar durante as aulas. 

Além disso, algo que acontece com frequência, nas escolas que têm aula de dança, é 

preparar os alunos para um fim específico, por exemplo, uma apresentação ao final do ano 

letivo. Nesse caso, as aulas são substituídas por ensaios, nos quais, o aluno aprende apenas 

aqueles movimentos para o dia da apresentação. Assim, o processo de ensino-aprendizagem 

em dança fica restrito às sequências da coreografia (STRAZZACAPPA, 2006).  

 

Em outras ocasiões, a falta de ensaio ou a ausência de adequação da 

coreografia à faixa etária leva o espetáculo ao fracasso. Diretores e 

professores se justificam afirmando que “o processo foi mais importante que 

o resultado”. Não desmerecemos, no âmbito educativo, a importância dos 

processos. No entanto, não podemos deixar de lado o resultado final obtido, 

que tem igualmente sua importância como resultante do processo, logo, 

como parte dele (STRAZZACAPPA, p. 26, 2006). 
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Contudo, o espetáculo apresenta alguns aspectos relevantes para a formação do 

aluno, tanto pela preparação com zelo e atenção para o evento, como pela oportunidade de os 

pais assistirem ao espetáculo nas apresentações da escola, tendo contato com a expressão 

artística.  Dessa forma, é necessário preparar os pais para serem plateia, conscientizá-los que 

estão ali para assistir não somente seu filho dançar, mas um espetáculo como um todo 

(STRAZZACAPPA, 2006). Em muitas apresentações escolares, os pais ou parentes 

deslocam-se para próximo do pátio ou palco (a depender da estrutura física do espaço), para 

filmar e/ou fotografar, é um momento singular na vida de seus filhos, mas o respeito pelos 

outros pais e crianças também deve existir, não dá para ficar na frente admirando o seu filho e 

esquecer que há uma plateia atrás. Deve-se, por meio da dança, levar o expectador a romper 

com o senso comum e, a partir de todos os elementos da dança que lhes são apresentados no 

momento, se configure de uma nova maneira, reelaborando sentimentos, provocando emoções 

e sensações através da criação da imagem que se processa para quem assiste (DANTAS, 

1999).  

A dança é um pouco ausente no âmbito escolar, talvez isto se deva ao fato de ser 

recente a obrigatoriedade da dança inserida na disciplina de Artes a partir da LDB/1996. Há, 

ainda, a questão da falta de profissionais formados na área, pois ainda é escasso, não tem 

como suprir à quantidade de instituições públicas escolares no nosso país. Assim, a dança 

acaba sendo para poucos privilegiados, e quando a mesma se faz presente nas escolas 

municipais, na maioria das vezes, se apresenta de forma distorcida, limitada, não sendo 

reconhecida como disciplina tão importante quanto às outras.  

É comum, na escola, ouvirmos de diretores, coordenadores, professores de outras 

disciplinas e pais de alunos que a dança é “legal para que as crianças extravasem”, ou ainda 

que serve para “soltar as emoções, relaxar”, dentre outras colocações. A esse respeito, Isabel 

Marques (2007) nos traz um questionamento importante: “Será que necessariamente para se 

obter a estes resultados precisa-se da dança? Será que outras disciplinas já não atenderiam a 

estas necessidades?”. Ela afirma que por meio da dança, a escola, deve instrumentalizar, 

construir conhecimento de forma crítica e consciente, pois a mesma possui parâmetros que 

fornecem suporte para a educação do ser social. Embora, ainda circunde o discurso de que as 

aulas de dança, que ocorrem de forma extracurricular, servem para ocupar o tempo da criança, 

que “é melhor a criança estar na escola dançando ‘é o tcham’ do que estarem nas ruas 

consumindo drogas” (STRAZZACAPPA, 2006).Claro que é importante a criança estar na 

escola, mas não com o objetivo de ocupar o tempo e sim de formar indivíduos críticos, que 
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sejam seres que reflitam e discutam o que está a sua volta sem aceitar tudo o que lhes é 

imposto, pois somos seres racionais e devemos agir como tal.  

A dança sempre foi ínfera em relação às outras disciplinas, pois na educação básica 

(tanto na rede particular quanto pública), a dança se apresenta somente como conteúdo da área 

de Educação Física, em gincanas, projetos e festividades da instituição, além de aparecer 

também como complemento de outras disciplinas ou como disciplina optativa com caráter 

extracurricular/ optativa (STRAZZACAPPA, 2006). 

Pode-se perceber que o espaço ocupado pela dança na escola se dá, na maioria das 

vezes, através de atividades extracurriculares (instituições particulares), em projetos 

(instituições públicas) ou sua prática se realiza como um dos conteúdos nas aulas de Educação 

Física; e não como uma das disciplinas de Artes. De acordo com a LDB/96, as quatro 

linguagens artísticas, a saber: dança, teatro, música e artes plásticas, devem ser trabalhadas 

nas instituições escolares, no entanto, não é essa a realidade da maioria das escolas. O fato 

dessas linguagens serem optativas acaba restringindo a sua prática somente para alguns, isso 

vai de encontro ao Projeto Político Pedagógico da escola que visa, de forma mais efetiva, a 

formação dos alunos (MORANDI, 2006). 

O fazer da dança na escola promove uma mudança político-sócio-cultural que induz 

o indivíduo a ser crítico e reflexivo e a assumir novas posturas diante das problematizações 

que surgem (ROBATTO, 2012). Desse modo, a sua prática não deve limitar-se a “dancinhas” 

codificadas e reproduzidas da mídia ou de vídeos, pois as possibilidades de movimentos são 

múltiplas. A dança provoca transformações sociais e impactos no processo educativo que 

partem da compreensão das três ações: “ver, entender e agir” (ROBATTO, 2012). Nesse caso, 

se educa pela arte numa busca pela quebra de paradigmas que provocam nos alunos um 

“olhar” diferente do meio em que vivem. 

Os projetos que abordam a dança se dão com intuito de criar grupos de dança para 

serem apresentados nas festividades, ou ensinar conteúdos de outras disciplinas através da 

dança. É raro um projeto que vê a dança como provedor de desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, sócio e motor. Assim vê-se dois extremos: de um lado uma concepção idealista 

romântica da dança como “salvadora dos males”; e do outro como uma forma instrumental e 

utilitária da dança como mecanismo de desenvolvimento motor, psicológico, social e afetivo 

(STRAZZACAPPA, 2006). 

Na rede de ensino particular, a dança vem sendo introduzida aos poucos e trabalhada 

separadamente das outras linguagens artísticas. É comum a disciplina de artes visuais 
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apresentar-se na grade do horário normal, já as outras linguagens são trabalhadas em horário 

contrário. Isso denota um não compromisso com as outras linguagens, já que nem todos os 

alunos participam. Outra questão, é que o profissional contratado para ministrar essas aulas 

específicas nem sempre é licenciado, ou mesmo partícipe do corpo docente da instituição e, 

muitas vezes, não está a par do Projeto Político Pedagógico da escola (MORANDI, 2006). 

Dentro desse contexto, o ensino da dança restringe-se a alguns alunos que podem pagar (taxa 

extra) para fazer aulas de dança, judô ou natação.  E, assim, a dança apresenta-se de forma 

marginalizada, como uma atividade que trabalha o corpo para um alívio do estresse e não para 

produzir conhecimento e ser caminho para novas percepções e sensações de mundo. 

Apesar desses caminhos que a dança perpassa no âmbito educacional, há projetos 

(em algumas escolas) mais estruturados, que não tratam a dança com caráter assistencialista, 

mas com uma preocupação educativa, uma proposta pedagógica pautada no conhecimento da 

dança como um fim em si mesmo. São projetos que dialogam com a comunidade, a escola e a 

coordenação (STRAZZACAPPA, 2006). É imprescindível uma educação que envolva todos 

os segmentos da comunidade escolar, que não se restrinja a sala de aula e a um método 

tradicional de ensino, mas que tenha uma proposta pedagógica que trate do conhecimento em 

dança como relevante ao processo de ensino-aprendizagem. Essas premissas apontam para o 

ensino da dança numa perspectiva de transformação social e pessoal, ou seja, que envolvem a 

construção da cidadania e uma ferramenta artística, técnica e pedagógica, que influencia nas 

intervenções culturais e políticas públicas da educação (ROBATTO, 2012).  

No processo de criação, é perceptível que a aprendizagem emerge da curiosidade 

diante das diversas possibilidades do conhecimento, que gera sentidos inéditos. Nesse viés, a 

aprendizagem se faz num processo linear, entendendo que a mesma não é puramente mental, 

separada do cotidiano do sujeito que aprende.  Romper com a linearidade e dualismos, talvez, 

seja o maior desafio da educação contemporânea, uma vez que essas formas estão 

costumeiramente impregnadas nos processos de ensino-aprendizagem.  

A respeito do que foi discutido até o momento, vê-se que o ensino de dança ainda 

tem muito a trilhar. Conscientizar uma sociedade que há muitos anos tem apresentado um 

pensamento dualista, dicotômico e paradigmático não é uma tarefa fácil. Os professores 

licenciados em dança têm que lidar com diversos discursos (de diretores, pais, colegas de 

trabalho e alunos) que ainda apresentam uma visão limitada sobre a dança e o seu papel na 

escola. (PORPINO, 2006). 
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Algumas iniciativas têm sido realizadas na intenção de aproximar os alunos da 

produção cultural da humanidade, e o ensino de artes é uma delas. O Governo Federal tem 

desenvolvido ações para o ensino da dança, do teatro, da música e das artes plásticas, como é 

o caso do Programa Mais Educação. 

 

3.2. Programa Mais Educação 

A partir do exposto até então, vimos que a dança pouco tem sido trabalhada no 

âmbito educacional, e quando aparece nas redes de ensino público é por meio de projetos. 

Esses têm a sua devida relevância, no entanto, o ensino não deveria restringir-se aos 

programas. Um desse programas que vem atuando desde 2008, é o Mais Educação. Instituído 

na Portaria Interministerial nº 17/2007 tem o intuito de ampliar a jornada escolar, numa 

perspectiva da Educação Integral, tendo como parceiros: o Ministério da Cultura (MC), 

Ministério da Educação (MEC), do Esporte (ME), do Meio Ambiente (MMA), do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), da Ciência e da Tecnologia (MCT), 

dentre outros (BRASIL, 2009). 

O Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro 

de 2001, reforça a valorização da Educação Integral como viabilizador para formação integral 

do indivíduo. O PNE cita que a educação integral deve atender a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, e tem como meta a ampliação da jornada escolar para 7 horas diárias e o 

estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local (BRASIL, 2009).  

O Programa Mais Educação fomenta a Educação Integral, assim, desde 2008, escolas 

Estaduais e Municipais vêm desenvolvendo diversas atividades por meio do Programa que se 

realiza em horário contra turno, beneficiando aos alunos, elevando a aprendizagem dos 

mesmos. O Mais Educação parte de uma ação Intersetorial, isto é, entre diversas instâncias 

(como as políticas públicas educacionais e sociais), com intuito de colaborar para a 

diminuição das desigualdades educacionais, e para a valorização da diversidade cultural 

brasileira. Além de garantir proteção e desenvolvimento integral às crianças e aos 

adolescentes que vivem em zonas de risco e beneficiários do programa Bolsa Família, bem 

como aumentar a aprendizagem dos alunos para além dos muros da escola, e por fim, elevar o 

nível do IDEB nas escolas públicas (SANTOS, 2012). Principalmente, as que se encontram 

em situação de vulnerabilidade social e diagnosticadas com índices de repetência ou evasão 

escolar, com alunos em defasagem seja de série ou idade. Sob tal enfoque, será a comunidade 

escolar e familiar (de acordo com o projeto político pedagógico) que definirão quantos e quais 
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alunos participarão do Programa, embora deva-se pensar numa educação igualitária que atinja 

a todos os alunos, incentivando a permanência dos mesmos na instituição de ensino 

(BRASIL, 2009).  

O programa organiza-se em atividades divididas por macrocampos, tais como: 

Acompanhamento Pedagógico; Meio Ambiente; Esporte e Lazer; Direitos Humanos em 

Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde; Educomunicação; 

Investigação no Campo das Ciências da Natureza; Educação Econômica (BRASIL, 2012). A 

dança se enquadra no macrocampo Cultura e Artes. Sua ementa traz como objetivo: incentivar 

à produção artística e cultural, seja esta individual ou coletiva, como possibilidade de 

reconhecimento e recriação estética de si e do mundo. Na ementa, pode-se perceber que a 

dança abrange tanto as danças coletivas de cunho popular/regional, para que os alunos 

(re)conheçam a cultura local, como também, orienta/aponta para o ensino de outras 

linguagens de danças. Vejamos: 

 

Danças – Organização de danças coletivas (regionais, clássicas, circulares e 

contemporâneas) que permitam apropriação de espaços, ritmos e 

possibilidades de subjetivação de crianças, adolescentes e jovens. Promoção 

da saúde e socialização por meio do movimento do corpo em dança 

(BRASIL, 2012, p. 17).  

 

São os diretores e coordenadores que definem os macrocampos, locais de realização 

das oficinas, quantidade de alunos e monitores, além de outras atribuições específicas para 

cada função. Os monitores têm como função: planejar e realizar as atividades propostas, 

participar de reuniões, desenvolver e organizar ações pedagógicas, assinar as folhas de 

frequência, e informar ao coordenador quando houver alunos faltosos (BRASIL, 2009). São, 

portanto, os diretores e coordenadores os responsáveis pela execução do Programa Mais 

Educação nas escolas. Sendo esses incumbidos de diagnosticar espaços para o funcionamento 

das oficinas (que podem ser dentro da escola ou em locais na comunidade), a quantidade de 

alunos em cada turma (no máximo 30 alunos), e a escolha dos monitores – em algumas 

cidades abrem-se editais, em outras por indicação de conhecidos ou até mesmo pela procura 

do interessado que deixa o currículo na Secretaria de Educação da cidade.  

Conforme o Manual Operacional do Mais Educação (2012), é preferível que o 

trabalho de monitoria seja exercido por estudantes universitários com formação específica na 

área, ou pessoas da comunidade que estejam habilitadas para o desempenho das atividades 

(como professor de Judô, Mestre de capoeira, agricultor etc.). Também poderão desempenhar 
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a função de monitoria, os estudantes do EJA e estudantes do Ensino Médio que apresentem 

habilidades e competências para tal função.  

Conquanto, nem sempre estão presentes alunos universitários neste Programa. Isso 

ocorre por diversos fatores, tais como: difícil acesso ao local da escola, horários que chocam 

com as aulas da Universidade, o valor que o Programa paga aos monitores para subsidiar 

apenas o valor das passagens, entre outras implicações. Com relação a espacialidade, os locais 

são abertos para o incentivo a nova apropriação de espaços, no entanto, nem sempre os 

mesmos possuem uma estrutura adequada para a realização das oficinas (como piso, largura e 

profundidade, carteiras e cadeiras etc.). 

É imprescindível que haja uma participação de educadores, artistas, cientistas, 

gestores das áreas sociais, atletas, equipes de saúde dentre profissionais de outras áreas, que se 

dediquem a estas atividades com o propósito de assegurar às crianças, adolescentes e jovens 

uma educação integralizada e que seja progressivamente aprimorada. Espera-se a contribuição 

de todos para que a Educação Integral tenha infraestrutura, projeto pedagógico, enfim, 

subsídios para sua implantação e permanência (BRASIL, 2009).  

 

A Educação Integral abre espaço para o trabalho dos profissionais da 

educação, dos educadores populares, estudantes e agentes culturais 

(monitores, estudantes universitários com formação específica nos 

macrocampos), observando-se a Lei nº 9.608/1998, que dispõe sobre o 

serviço voluntário.  Trata-se de uma dinâmica instituidora de relações de 

solidariedade e confiança para construir redes de aprendizagem, capazes de 

influenciar favoravelmente o desenvolvimento dos estudantes.  Nessa nova 

dinâmica, reafirma-se a importância e o lugar dos professores e gestores das 

escolas públicas, o papel da escola, sobretudo porque se quer superar a frágil 

relação que hoje se estabelece entre a escola e a comunidade, expressa 

inclusive na conceituação de turno x contra turno, currículo x ação 

complementar. As atividades poderão ser acompanhadas por estudantes 

universitários, em processo de formação específica nos macrocampos e com 

habilidades reconhecidas pela comunidade, estes por estudantes do ensino 

médio e estudantes do EJA (BRASIL, 2009, p. 14). 

 

Espera-se também, poder ampliar a dimensão das experiências educativas na vida 

dos alunos, estreitando os laços entre a escola e a comunidade, numa relação de aproximação 

entre professores, gestores e a comunidade, estabelecendo confiança e solidariedade que 

colaborarão para o desenvolvimento dos estudantes. 

No que concerne à educação, é direito de todos uma formação educacional de 

qualidade, dando condições para o exercício da democracia. O desafio, no momento, é a 

institucionalização da educação integral, “é o da articulação dos processos escolares com 
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outras políticas sociais, outros profissionais e equipamentos públicos, na perspectiva de 

garantir o sucesso escolar” (BRASIL, 2009, p. 13).  

Este Programa aposta que a ampliação do tempo e dos espaços educativos, venham a 

ser a solução para o combate à pobreza, à exclusão social e à marginalização cultural. Já que é 

uma política educacional de atividades socioeducativas, no contra turno, que coopera para que 

a qualidade de ensino venha a melhorar (ROSA, 2012). Claro que isto é processual e que pode 

ou não se concretizar, dependerá de muitas situações que venham a colaborar para a 

efetividade dessas ações, o programa pode vir a contribuir para a amenização dos problemas 

sócias, porém não saná-los como se fosse a solução única e cabível para a realidade da 

sociedade brasileira.   

Em face dessa contingência, é fundamental uma ação conjunta entre todo o corpo 

docente, gestores e funcionários para que as instâncias políticas forneçam o básico para as 

escolas. Não adianta colocar educação integral, se não há funcionários suficientes, materiais e 

espaço físico adequado, isto é, recursos humanos e financeiros. Essa manutenção/recursos 

devem ser garantidos pelo governo, através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

que financia dez meses letivos (incluso o pagamento dos monitores, e os kits dados para cada 

oficina). Esses meses diferem do calendário civil, no caso da não utilização total dos recursos, 

o mesmo pode ser utilizado no ano seguinte.  

De acordo com o Manual Operacional de Educação Integral, o kit para dança 

contém: 01 Micro System (400,00), 100 unidades de camisetas (cores diversas - 8,00 a 

unidade), 20 unidades de CDs de estilos diversos para dança (18,00); o valor estimado do kit é 

de 1560,00 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012). Ainda de acordo com esse Manual, o kit 

de teatro é composto por: 4 unidades de kit de costura de mão completo (25,00 a unidade), 30 

m de tecido de algodão cru (8,00 cada metro), 50 m de tecido faillete em cores variadas (5,00 

cada metro), 10 kits de maquiagens diversas (100,00 a unidade), 1 unidade de Micro System 

(400,00), 20 unidades de CDs de diversos temas para teatro (25,00); valor estimado do kit R$ 

2.490,00. Tanto a dança quanto o teatro necessitam de materiais similares, não compreende-se 

aqui o porquê de tamanha divergência na quantidade e nos itens mencionados. Ambos 

permitem apreciação estética, apresentações artísticas na escola, o que exige materiais que 

componham os elementos cênicos: figurino, maquiagem, cenário, etc. 

No quesito metodologia, o Programa Mais Educação propõe um trabalho que 

reconhece a diversidade de saberes da realidade social brasileira, além da produção de 

conhecimento e reconhecimento da riqueza de saberes existentes em nosso país. Sua estrutura 



 

31 
 

baseia-se numa fundamentação que é aberta, mutável e que reflete as questões e experiências 

dos alunos (BRASIL, 2009). Pautados no Projeto Político Pedagógico, que deve considerar as 

experiências que são vividas na escola, é que o Programa pretende avançar. Não se 

restringindo a sala de aula e aos conteúdos que representam os conhecimentos científicos, mas 

as diversas linguagens, valorizando as suas experiências, permitindo que os educandos 

expressem o que sentem e pensam sobre o mundo que os cerca, modificando o próprio 

ambiente escolar e a produção do conhecimento. Esse é um desafio na contemporaneidade, 

adaptar espaços de infraestrutura que comporte os alunos confortavelmente, que atenda as 

especificidades de cada oficina e que seja dentro ou fora da escola. (BRASIL, 2009).  

Destarte, as propostas educacionais de Educação Integral podem significar uma certa 

desresponsabilização do Estado para com a educação, pois apresenta novas funções para a 

escola, docentes e sociedade civil, uma vez que amplia os espaços educativos ao incentivar o 

voluntariado “desprofissionalizando” que assume função do professor, prevê parceria com 

instituições privadas e gestão participativa da comunidade local (ROSA, 2012). Dito de outro 

modo, o que é de responsabilidade do Estado transpassa para outros indivíduos, ou seja, 

“divide” a sua incumbência. Os professores que já tem uma carga horária que lhe exige 

atenção e dedicação, não consegue obter rendimento satisfatório, pois além da sua função de 

professor, assume o papel de coordenador do Programa. Os monitores trabalham como 

voluntários, e os que recebem é uma ajuda de custo para pagar passagem e alimentação.  

 

A ideia da troca com outras instituições sociais, da incorporação de outros 

agentes no processo educacional, bem como a abertura para o conhecimento 

sociocultural local “parece ser fundamental para o enriquecimento da vida 

escolar.” Porém, o grande desafio está em administrar as subjetividades e 

contradições de cada realidade, de uma forma geral, em larga escala, como 

pretende o PMEd1 para todo o sistema público nacional. (CAVALIERE, 

2010, apud ROSA, 2012, p. 11). 

 

Para Ministério da Educação (BRASIL, 2009), restituir o ambiente de aprendizagem 

e transcender outros espaços como diferentes possibilidades de conceber conhecimento por 

meio da experimentação, observação e interação é estar envolto da comunidade e da cidade 

que apresentam diversos lugares que promovem reflexões e vivências primordiais na 

formação de qualquer indivíduo. 

 

 

                                                           
1 PMEd: Programa Mais Educação. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e de campo (com 

caráter exploratório), por melhor se adequarem ao problema da pesquisa. Tem como objetivo, 

analisar a organização pedagógica do ensino da Dança no Programa Mais Educação na cidade 

de Aracaju-SE, buscando entender: i) como se dá tal organização; ii) quais escolas da cidade 

de Aracaju dispõem do Mais Educação; iii) em quais dessas escolas a dança está presente 

como oficina; iiii) e qual a estética priorizada pelos monitores para ensinar dança nesse 

Programa. 

A abordagem dada a essa pesquisa é a qualitativa e caracteriza-se por tentar 

compreender detalhadamente os significados e características situacionais na realidade 

apresentada pelos entrevistados (MINAYO, 1996; TRIVIÑOS, 1987). A abordagem 

qualitativa de um problema, além de ser uma opção, justifica-se, sobretudo, por ser uma 

forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social (RICHARDSON, 1999). E 

trabalha com o estudo das motivações, atitudes, valores, crenças, tendências e significados, 

correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Para isso, recorremos à análise de conteúdo que se constitui como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que visam “procedimentos sistemáticos e objetivos, a 

descrição do conteúdo das mensagens que permitam a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção e recepção das mensagens” (BARDIN, 1977, p. 21). Foram 

realizadas entrevistas das quais fizeram parte doze monitores de dança de Escolas Municipais 

de Aracaju/SE, participantes do Programa. A opção por esta técnica de pesquisa se deve ao 

fato de:  

 

[...] obter do entrevistado o que ele considera os aspectos mais relevantes de 

determinado problema: suas descrições de uma situação em estudo. Por meio 

de uma conversação guiada, pretende-se obter informações detalhadas que 

possam ser utilizadas em uma análise qualitativa. A entrevista não 

estruturada procura saber que, como e por que algo ocorre, em lugar de 

determinar a frequência de certas ocorrências, nas quais o pesquisador 

acredita (RICHARDSON, 1999, p. 208). 

 

Esse método de análise proporcionou características metodológicas como: 

objetividade, sistematização e inferência. Portanto, a análise de conteúdo obedece aos 

seguintes requisitos: a) não misturar critérios de classificação; b) exaustividade: classificar a 
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totalidade do texto; c) exclusão: um mesmo elemento do conteúdo não pode ser classificado 

em mais de uma categoria; d) objetividade: codificadores diferentes devem chegar aos 

mesmos resultados.  

A objetividade diz respeito à explicitação das regras e procedimentos utilizados em 

cada etapa de análise de conteúdo, e requer que essas descrições se baseiem em conjunto de 

normas, para minimizar a possibilidade de que os resultados sejam mais um reflexo da 

subjetividade do pesquisador do que uma análise de conteúdo. A sistematização, por seu 

turno, refere-se à inclusão ou exclusão da categoria de um texto obedecendo às regras 

consistentes e sistemáticas. Por fim, a inferência cabe à operação pela qual se aceita uma 

proposição em virtude de sua relação com outras proposições já aceitas como verdadeiras e 

pode partir das informações que fornece o conteúdo da mensagem ou de premissas que se 

levantam como resultado do estudo dos dados que apresenta a comunicação. Em ambas as 

situações, a informação surge da apreciação objetiva da mensagem. Partindo da inferência, 

buscamos a compreensão simbólica da realidade estudada. 

 

O processo de interpretação implica um constante movimento entre as partes 

e o todo, no qual não há nem começo absoluto nem ponto final. A 

importância do processo hermenêutico é sua ênfase na necessidade de 

contextualizar o significado da expressão humana e de não divorciá-lo desse 

contexto (GAMBOA, 2000, p. 28). 

 

A análise de conteúdo constitui-se em um método que pode satisfazer aqueles que 

estão preocupados em introduzir uma ordem, segundo certos critérios, na desordem aparente. 

Para encontrar essa ordem torna-se necessária a escolha dos critérios de classificação daquilo 

que se procura ou se espera encontrar, pois, “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo 

que está por trás das palavras sobre as quais se debruça.” (BARDIN, 1977, p. 44). 

Ao utilizamos como técnica de análise, especificamos em nossa pesquisa a análise 

temática que “consiste em isolar temas de um texto e extrair as partes utilizáveis, de acordo 

com o problema pesquisado, para permitir sua comparação com outros textos escolhidos da 

mesma maneira” (RICHARDSON, 1999, p. 243). Por meio desta técnica foi possível extrair 

os significados inerentes às entrevistas possibilitando relações entre o tema e os núcleos de 

sentido, isto é, a presença ou frequência de frases, parágrafos ou ideias foram significativo 

para o objetivo visado. 

A codificação possibilitou uma transformação que seguiu regras específicas dos 

dados de um texto, procurando agrupá-los em unidades que permitiram uma representação do 



 

34 
 

conteúdo desse texto. Seguimos, então, as fases de análise temática propostas por Bardin 

(1977) organizadas, cronologicamente, em três fases: 

 

1. Pré-análise: nesta fase foi realizada uma leitura flutuante que permitiu o primeiro 

contato com o material. Constituiu na organização do material, visando 

operacionalizar e sistematizar as ideias e elaborar um esquema preciso de 

desenvolvimento de trabalho. 

2.  Análise do material: esta fase constituiu na codificação, classificação e 

categorização dos dados, obedecendo aos seguintes critérios: a) determinação das 

unidades de registro; b) escolha das regras de numeração; c) realização da 

classificação e agregação dos dados, definindo as categorias teóricas ou empíricas que 

orientaram a especificação dos temas. 

3. Tratamento dos resultados: foram aplicadas operações estatística simples que 

permitiram estabelecer quadros de resultados, os quais evidenciaram as informações 

fornecidas pela análise. Posteriormente, realizamos nossas inferências e interpretações. 

 

Esse processo metodológico possibilitou identificar os significados e sentidos 

atribuídos a organização pedagógica do ensino da dança no Programa Mais Educação na 

cidade de Aracaju - SE. Para uma melhor compreensão dos dados coletados, optou-se por 

representá-los em quadros/categorias que demonstraram a frequência das respostas dos 

sujeitos entrevistados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para melhor legitimar a pesquisa, vale ressaltar que as análises dos dados tiveram 

como base os referenciais norteadores, anteriormente apresentados, BOURCIER (1987), 

PORTINARI (1989), FARO (1986), MENDES (1985), MARQUES (2007, 2010, 2011), 

STRAZZACAPPA (2001, 2006), BARRETO (2004), PORPINO (2006), CHARLOT (2011), 

MOLINA (2008), além dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes (1997). 

No ano de 2014, 34 escolas desenvolveram o Programa Mais Educação no Município 

de Aracaju, sendo que destes 18 tiveram dança como uma das oficinas. Para melhor 

compreender como a prática de dança e sua organização pedagógica tem se dado nesse 

projeto, foram entrevistados 12 monitores de dança do Programa Mais Educação nas Escolas 

Municipais de Aracaju-SE, sendo que desses, dez eram do sexo feminino e somente dois do 

sexo masculino. A entrevista contou com um questionário de onze perguntas, que buscaram 

responder pontos levantados neste trabalho, a saber: Como se dá a organização pedagógica do 

ensino da dança no Programa Mais Educação? Em quais escolas da cidade de Aracaju-SE tem 

o Programa Mais Educação e que a dança está presente como oficina? Qual a estética 

priorizada pelos monitores para ensinar dança nesse programa?  

De acordo com a Coordenadora do Mais Educação do Município de Aracaju-SE 

(formada em Letras-Português, com especialização na área de Educação de Jovens e Adultos), 

o Mais Educação iniciou nas instituições municipais desta referida cidade no ano de 2012, e a 

sua dificuldade mais latente é avançar de Programa para uma Política de Educação em Tempo 

Integral. Por outro lado, como conquista, obteve-se a ampliação de atendimento na rede 

municipal e trouxe para a educação no nosso país, principalmente para os alunos da escola 

pública, a oportunidade de vivenciar esporte, cultura e arte na escola. Nas palavras da 

coordenadora, “Fazendo com que, entendamos que a educação formal pode ser muito mais 

do que conteúdo das áreas do conhecimento”. Podemos depreender de tal acepção que a 

compreensão que a mesma tem em relação as áreas de conhecimento diz respeito apenas as 

disciplinas como: Português, Matemática, História, entre as demais que fazem parte do núcleo 

básico de ensino. Deixando evidente que as áreas relacionadas ao corpo em movimento (os 

esportes e a dança em especial) são áreas desprovidas de produção de conhecimento, como 

lugar de entretenimento/diversão.  

Com relação aos monitores, o tempo de prática de dança no Mais Educação varia 

entre 2 meses e 8 anos. Dos entrevistados, 6 sujeitos estão entre 2 meses a 1 ano; 5 sujeitos a 

2 anos, e apenas 1 há 8 anos (nesse caso, sua experiência se iniciou como monitora em Escola 
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Estadual, uma vez que o Programa só começou em 2012 nas Escolas Municipais de Aracaju). 

Dentre os doze monitores que participam desta pesquisa, somente 8 sujeitos exercem outra 

atividade remunerada, os que tem apenas o Mais Educação como atividade remunerada 

dependem apenas dessa “ajuda de custo”, pois o mesmo é considerado como um trabalho 

voluntário, no qual, valor é para contribuir para as despesas de passagem e alimentação. Essa 

ajuda de custa varia de acordo com a quantidade de turmas que o monitor tem. 

No que diz respeito a experiência docente, 9 sujeitos mencionaram ter experiência 

como professor(a) e 3 não possuem experiência em outros espaços, além do Mais Educação. 

O quadro a seguir, apresenta a formação dos monitores que atuam no Mais Educação da Rede 

Municipal de Aracaju: 

 

CATEGORIAS A B C D E F G H I J K L 
Ensino Médio.    X    X   X  
Ensino Superior Incompleto (Ed. Física, Dança).   X  X  X   X   
Ensino Superior Completo (Em Design de Paisagismo, 

Geografia, Dança, Ed. Física, Matemática). 
X X    X   X   X 

Quadro 01: Formação dos “oficineiros” do Mais Educação. 

 

Pode-se perceber que a maioria dos monitores tem formação em Ensino Superior 

Completo (1 em Dança, 1 em Geografia, 1 em Educação Física, 1 em Design de Paisagismo). 

E ainda, quatro com Ensino Superior Incompleto (1 em Dança e 3 em Educação Física) e 3 

monitores em Ensino Médio (2 já concluíram e 1 concludente). Percebemos, também, uma 

formação bastante diversificada desses monitores, o que nos leva a dizer que em nosso país 

“qualquer um” pode ser professor de Dança. Essas premissas apontam para uma maioria que 

não tem formação acadêmica em Dança. De certa forma, mesmo que um número pequeno, 

percebemos que a formação em Educação Física foi que teve mais evidência. Nesse sentido, 

corroboramos com Isabel Marques (1997), ao mencionar que a atuação em dança nos espaços 

escolares ainda tem sido predominada pelo professor de Educação Física.  

 

A formação de professores que atuam na área de dança é sem dúvida um dos 

pontos mais críticos no que diz respeito ao ensino desta arte em nosso 

sistema escolar. Na prática, tanto professores de educação física, de 

educação infantil, de 1ª a 4ª séries, assim como de educação artística, vêm 

trabalhando com dança nas escolas sem que tenham necessariamente tido 

experiências prático-teóricas como intérpretes, coreógrafos e diretores de 

dança. A dissociação entre o artístico e o educativo que geralmente é 

enfatizada na formação destes profissionais nos cursos de 

licenciatura/pedagogia/magistério tem comprometido de maneira substancial 
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o desenvolvimento do processo criativo e crítico que poderia estar ocorrendo 

nas escolas básicas (MARQUES, 1997, p. 22). 

 

Complementando o que foi perguntado os entrevistados, procuramos que eles 

relatassem a experiência/contato que tiveram com a dança. Como resultados, alguns tiveram 

contato através de academias de dança com formação técnica em balé, dança moderna e 

danças de salão; uma graduada em Educação Física relatou que tem DRT (Delegacia Regional 

do Trabalho) em dança. Mas, a maioria dos relatos, nos mostra que o contato com o balé 

clássico é o mais evidenciado, além das danças de salão e dança criativa.  

Outro ponto relevante, que deve ser considerado é que, no estado de Sergipe, o curso 

de Dança-Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe chegou no ano de 2007, talvez por 

essa razão apenas um dos entrevistados que atua no Mais Educação tenha essa formação 

acadêmica específica, considerando que o curso é uma realidade nova em nosso estado. Sobre 

esse assunto, Isabel Marques (2010) afirma que embora a dança venha ganhando espaço e 

reconhecimento, a formação deste profissional ainda é um desafio, pois ainda há poucos 

professores formados na área, mesmo com a abertura de novos cursos em licenciatura.  

É perceptível a ausência de profissionais capacitados e qualificados na área o que 

causa certa ineficácia pedagógica, por se tratar de instituições de ensino que exigem uma 

formação específica voltada para a licenciatura. Outro detalhe importante relativo à formação 

profissional é que os docentes com nível superior não seriam “necessários” caso a dança se 

resumisse a “um conjunto de repertórios prontos como os da mídia. Então, nota-se que a 

formação acadêmica em Dança é primordial para exercer à docência, uma vez que a proposta 

da dança educação traça outros caminhos e objetivos, para além de uma coreografia para datas 

festivas ou mera reprodução das danças midiáticas. O que não impede que estas se façam 

presentes, mas de modo que instrumentalize e construa-se conhecimento para uma 

apropriação crítica em seu fazer-pensar a dança. O quadro abaixo aponta-nos como é 

realizado o planejamento das aulas de dança no Programa: 
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Quadro 02: Questão referente ao planejamento das aulas no Mais Educação. 

 

Assim, 4 sujeitos responderam que esse planejamento é feito anualmente e 

acompanhado pela coordenadora; 2 disseram que ele é feito mensalmente; 2 afirmaram que o 

planejamento é realizado em reuniões com áreas afins; 2 informaram que faz o planejamento 

individualmente; e 4 não compreenderam a pergunta e citaram acerca de sua metodologia. O 

que podemos destacar é que não há uma estrutura básica de organização a nível municipal, ou 

seja, cada escola segue numa linha individual pedagógica, pois seu planejamento se dá a partir 

das necessidades de cada instituição.  

 A propósito dessas informações, cabe frisar o que foi posto anteriormente, a 

formação profissional certamente contribuiria para o planejamento e aplicação do Mais 

Educação, já que se tem monitores que não possuem nenhuma formação de ensino superior na 

área da docência, provavelmente, não faz ideia de como se estrutura um plano de aula (com 

objetivos, conteúdos, metodologia, habilidades e competências, etc.), ou seja, não sabem 

estruturar pedagogicamente o conteúdo que irão desenvolver com seus alunos. No que tange a 

reuniões ou oficinas de capacitação, podemos observar que: 

 

 Quadro 03: Reuniões ou oficinas de capacitação para monitores de dança. 

 

Desse modo, 7 sujeitos afirmaram não haver; 1 participou de uma oficina de dança; 2 

participaram somente entre monitores, coordenadores e diretor(a) da própria escola; 1 

participou de uma capacitação no ano de 2014 num encontro Estadual; e 2 relataram que não 

CATEGORIAS A B C D E F G H I J K L 
Mensalmente                                                                                X    X     
Anualmente (acompanhado pela coordenadora)   X  X  X  X    
A partir de reuniões com as áreas em comum       X     X 
Cada monitor prepara sua aula      X   X    
Trabalha com a corporeidade e expressão corporal  X   X        
Utiliza uma metodologia mesclada com os livros do 

Mais Educação. 
          X  

O planejamento é feito com o objetivo de disciplinar 

os alunos e incentivar a leitura e a dança. 
  X          

CATEGORIAS A B C D E F G H I J K L 
Não houve oficinas. X X X    X  X X X  
Sim, oficina de dança e direitos humanos.     X        

Somente entre monitor, coordenador e diretor na escola.   X     X     
Participação de uma capacitação num encontro Estadual.    X         
Não, por falta de informação pela própria diretora da 

escola. 
    X       X 
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participaram por falta de informação por parte da diretoria da escola. Destarte, o Município 

não ofertou nenhum encontro ou não comunicou aos monitores dos possíveis eventos que 

podem ter sido realizados. O único encontro, comprovado pelos entrevistados, foi a nível 

estadual. Assim vê-se, mais uma vez, um descaso com a área artística, pois além de não se 

atentarem a formação do monitor que estão contratando, não dão subsídios para a 

compreensão de como o Programa funciona e orientação para a área específica. 

Analisando o material disponibilizado no site do MEC (Passo a Passo; Manual 

Operacional de Educação Integral; Série Mais Educação: Rede de saberes Mais Educação 

Pressupostos para Projetos Pedagógicos de Educação Integral; e Série Mais Educação: 

Educação Integral) que subsidiam o Programa com direcionamentos para a execução do 

mesmo, não foi constatada nenhuma sessão sobre a “capacitação” contínua dos monitores, 

somente refere-se ao perfil do voluntário e quais estratégias metodológicas pode estar 

executando. Na questão referente a metodologia, foi constatado que: 

 

CATEGORIAS A B C D E F G H I J K L 
Trabalha a partir do que a criança gosta, conhece e 

outras estéticas. 
  X  X    X    

Trabalha com aspectos da ludicidade por meio de 

brincadeiras e encenações. 
X       X  X  X 

Exibições de filmes.   X    X      
Com uma abordagem que leve a criança a pensar e 

melhor interagir e conviver no mundo. 
        X X   

Danças folclóricas.      X        
Forró, balé, contemporâneo.       X      
Aquecimento, alongamento e flexibilidade.      X       
Questão 04: A abordagem/ metodologia trabalhada nas aulas de dança. 

 

Dos 12 monitores, 3 trabalham a partir do que os alunos apreciam/vivenciam; 4 

buscam envolver aspectos lúdicos em suas práticas, através de encenações e brincadeiras; 2 

realizam exibição de filmes de dança; 2 utilizam uma abordagem em que acreditam leva-los a 

pensar, refletir e interagir com propriedade no meio em que vivem; 1 trabalha com danças 

folclóricas; 1 com forró, balé e contemporâneo; e 1 parte mais para o trabalho de alongamento 

e flexibilidade. Assim sendo, a metodologia consiste em apresentar roteiros para diferentes 

situações didáticas, de acordo com a forma pedagógica escolhida pelo docente, a qual permite 

ao aluno se apropriar dos conhecimentos propostos e apresentar suas pesquisas e demais 

atividades pedagógicas. O método, diz respeito também a nossa concepção de mundo e de ser 

humano, e para que e para qual sociedade estamos formando nossos alunos. Claro que nesse 

bojo estão as estratégias de ensinos, que se configuram em técnicas de como fazer/ensinar. 
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Outro detalhe importante, é que não basta saber o que ensinar e aprender, é preciso 

saber para que/por que ensinar, ou seja, quais as habilidades e competências os alunos 

poderão desenvolver a partir do que for trabalhado. Por isso, “a seleção dos conteúdos deve 

partir do universo dos educandos e que estes conteúdos precisam preservar a criatividade e a 

criticidade dos educandos” (BARRETO, 2004, p. 133). No seguinte quadro trata acerca de 

quais danças os participantes trabalham:  

 

CATEGORIAS A B C D E F G H I J K L 
Planejamento da escola, festividade (dia das mães, 

festa junina, etc.). 

X X   X        

Danças Populares, consciência corporal.  X  X         

Dança Clássica, moderna, contemporânea e hip hop.   X    X     X 

Trabalha através de contar fatos históricos.     X        

Dança criativa, contemporânea, afro e jazz.      X      X 

Forró, alongamento e filmes de dança.       X      

Faz pesquisas, estilos de danças diferentes, 

curiosidades. 

       X     

Os alunos trazem as músicas que passam pelo filtro da 

censura, eles coreografam e apresentam uns para os 

outros.  

        X    

Músicas infantis, músicas com batidas interativas e 

bachata. 

         X   

Todos os estilos de dança.            X 
Quadro 05: Como o monitor trabalha a dança: estilos, técnicas ou ritmos nas oficinas. 

 

Ainda segundo a entrevista, o trabalho com a dança, no que diz respeito aos estilos, 

técnicas ou ritmos, constatamos que: 3 sujeitos afirmaram que trabalham de acordo com o 

calendário festivo da escola; 2 com danças populares e consciência corporal; 3 com dança 

clássica, moderna, contemporânea e hip hop; 1 a partir de histórias;  2 por meio da dança 

criativa, afro e jazz; 1 com forró, alongamento e filmes de dança; 1 faz pesquisas sobre 

diversas danças; 1 disse que são os alunos que trazem a músicas e criam suas coreografias 

para apresentarem uns aos outros, faz uso de músicas infantis com batidas e já trabalhou com 

a dança de salão bachata com crianças de 12 anos; e 1 disse que aplica diversas danças.  

O ensino da dança não deve reproduzir o modelo mecânico e tradicional da 

educação, mas abrir-se para uma concepção de dança educação que faça com que o indivíduo 

decida, critique, crie, e expresse o que sente/ pensa agindo no meio em que vive (BARRETO, 

2004). Os conteúdos específicos da dança são aspectos da coreologia2, educação somática3 e 

                                                           
2 De acordo com Lenira Rangel (2003), Rudolf Laban define coreologia como lógica ou ciência da dança, trata-

se da gramática e sintaxe do movimento que envolve o estudo do corpo sendo que forma e conteúdo, movimento 
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técnica específicas da dança, disciplinas que contextualizem a dança, tais como história, 

sociologia, estética, música dentre outros, além de repertórios, improvisação e composição 

coreográfica (MARQUES, 2007). Para isso, o professor de dança, aqui em específico o 

monitor, precisaria ter acesso e saber aplicar os conteúdos, por isso a importância de o 

professor ser licenciado em Dança. Nesse processo, poderia se pensar num trabalho voltado 

para improvisações, repertórios e apreciação de danças. 

 

Ao propor improvisações, repertórios e apreciação de danças, o professor 

poderá enfatizar os corpos que dançam e os corpos na dança, explorando as 

diferentes escolhas que se dão quer pelo período histórico, pela localização 

geográfica, pelas crenças e valores de uma época ou de uma região. [...] ao 

praticá-la, podemos ter também a possibilidade de percebê-la, senti-la, 

recriá-la de uma maneira mais crítica. Aprender uma dança significa antes de 

tudo literalmente incorporar valores e atitudes. A compreensão, a 

experiência e o olhar crítico podem transformar relações ingênuas que 

geralmente ocorrem no aprendizado de repertórios de dança (MARQUES, 

2007, p. 39). 

 

O professor tem papel mediador desse conhecimento, provocando no aluno diversas 

escolhas e viabilizando o contato com contextos históricos, valores e crenças. A prática da 

dança na escola permite vê-la de uma forma diferente, atribuindo novos valores e atitudes e 

que a partir do seu contato, pode gerar novas reflexões sob um olhar crítico em relação a 

vivência da dança. Vê-se que em relação a estrutura física temos os seguintes dados: 

 

CATEGORIAS A B C D E F G H I J K L 
Não tem lugar apropriado, as aulas são realizadas na 

sala de aula normal ou quadra. 
X X    X X  X X X X 

Sala ampla, som e figurino.   X X         
Sala de dança com espelho, caixa amplificada, 

microfone, TV, dvd, fardamentos. 
   X         

Quadra, som, microfone e CDs.      X        
Espaço não adequado, mas com recursos.      X    X  X 
Existe, mas precisa melhorar, fornecer espelho, 

colchonetes. 
       X     

Quadro 06: Estrutura física da escola e recursos que viabilizem o ensino da dança. 

 

No que diz respeito a estrutura física da escola e aos recursos utilizados para o ensino 

da dança, 8 sujeitos alegam não ter um local apropriado para a execução das aulas, sendo 

                                                                                                                                                                                     
e emoção são inseparáveis: para saber mais sobre o assunto consultar RENGEL. Lenira. Dicionário Laban.  São 

Paulo: Annablume, 2003.   
3A educação somática é um campo emergente de conhecimento de natureza interdisciplinar que surgiu no século 

XX, protagonizado por profissionais das áreas da saúde, da arte e da educação: para saber mais sobre o assunto 

consultar: A escuta do corpo: abordagem da sistematização da técnica de Klauss Vianna. São Paulo: Summus, 

2007. 
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realizadas em sala de aula comum e/ou quadra, com piso inadequado; 2 disseram haver sala 

ampla, com disponibilidade de som e figurino; 1 declarou possuir quadra, som, microfone e 

CDs; 3 citaram que o espaço não é adequado, mas que há recursos; e 1 disse que existe o 

espaço, mas que precisa ser melhorado. 

Conforme o material Passo a Passo (BRASIL, 2009), a falta de espaço físico da escola 

não deve desmobilizar a execução da Educação Integral, convêm fazer um mapeamento 

juntamente com a comunidade redistribuindo os espaços da escola e fora, aproveitando o 

máximo possível para garantir a efetivação do Programa. Destarte, 

 

[...]ao se incentivar a ampliação dos espaços educativos, para além dos 

muros escolares, abre-se espaço para que ações socioeducativas se realizem 

em locais públicos, como praças e ginásios, com o apoio comunitário, como 

associações de bairro e igrejas; com apoio privado e/ou de ONGs, etc. 

(ROSA, 2012, p. 9). 

 

Essas colocações nos conduzem a pensar que as instituições públicas necessitam 

ampliar sua estrutura física, considera-se aqui relevante o diálogo com espaços externos à 

escola, porém como se almeja uma Educação Integral permanente, é imprescindível planejar e 

ampliar espaços adequados para a realização das oficinas. Materiais como: som, piso 

apropriado e limpo, figurinos para a apreciação estética do público, uniformes adequados para 

uso nas aulas práticas, entre outros, são bastante relevantes.  

De acordo com a coordenadora do Município, em relação aos kits, tem-se como eixo 

norteador a orientação do MEC, no entanto, seguem a necessidade real da escola na compra 

dos materiais pedagógicos. A frequência das aulas de dança dentro do Programa Mais 

Educação, variaram entre duas a quatro vezes na semana. 

 

CATEGORIAS A B C D E F G H I J K L M 

Duas vezes na semana. X  X X     X X X   

Três vezes na semana.       X X X      

Quatros vezes na semana.              X 
Quadro 07: Quantas vezes na semana há aulas de dança.  

 

Como mostra o quadro acima, 6 monitores dão aula duas vezes na semana, dão aula 

três vezes na semana e apenas 1 dá aula uma vez na semana. Vê-se que não há uma 

quantidade estabelecida, cada escola organiza-se de acordo com seus objetivos, planejamentos 

e disponibilidades dos monitores, e o processo de elaboração do Programa dialoga com o 

Projeto Político Pedagógico da instituição. 
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De modo geral, o papel da dança no Programa Mais Educação, é vista pelos 

entrevistados como um caminho para a transformação social, para o convívio e respeito às 

diferenças. Um dos sujeitos alegou que a dança colabora para a desinibição dos alunos, pois 

os mesmos com a prática das aulas de dança ficaram mais interativos e comunicativos. Outro 

disse que a dança é indispensável de ser trabalhada na escola, porque essa é o componente 

fundamental nesse projeto, pois ajuda e compõe o propósito da oficina dentro do projeto. 

Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quadro 08: O papel da dança no Programa Mais Educação. 

 

Dentre os entrevistados, 6 disseram que a dança mostra a cultura e a diversidade que 

existe em nosso país, oportunizando aos alunos conhecerem outras culturas, além de permitir 

identificar a diversidade que há e respeitar as diferenças, pois assim poderá contribuir para a 

diminuição do preconceito e a intolerância. Outras culturas que são nossas e ao mesmo tempo 

não são, pois quando a desconhecemos não nos apropriamos, não nos reconhecemos e não 

dizemos que é nossa. Para 4 dos entrevistados, a dança traz benefícios para o corpo e a mente, 

para a coordenação motora e contribui para uma postura física correta; 2 monitores disseram 

que a dança pode deixar a pessoa mais disponível para conhecer coisas novas; 1 disse que é 

uma troca de experiências, lidar com a realidade dos alunos e que se confronta com a do(a) 

professor(r); 1 mencionou que a dança neste Programa pode retirar as crianças das ruas, outro 

disse que a dança colabora para a redução do sedentarismo nas crianças e 1 não respondeu a 

questão. 

Desse modo, percebe-se que a dança é importante como caminho benéfico para a 

saúde física, não que esta não cumpra também essa função, no entanto, ela não deve ser vista 

CATEGORIAS A B C D E F G H I J K L 
Os alunos ficam desinibidos, interativos e 

comunicativos. 
X            

A dança é indispensável de ser trabalhada na escola.  X           
Mostrar aos alunos a cultura, o que não conhecem, a 

diversidade do nosso país, respeitar as diferenças para 

diminuir o preconceito e a intolerância. 

  X  X X X    X X 

A dança traz benefícios para o corpo e mente, 

coordenação motora, postura.  
      X X X X   

Pessoa aberta para conhecer coisas novas.        X  X   
Troca de experiências, lidar com a realidade dos 

alunos. 
        X    

Retirar as crianças das ruas.           X  
Retirar do sedentarismo.            X 
Não respondeu    X         
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e trabalhada na escola com este intuito. A relação com os colegas é relevante para a formação 

do cidadão, pois estabelecer relações saudáveis em que haja diálogo, respeito a diversidade e 

compreensão uns com os outros é fundamental. Mas a dança não deve ser tratada como a 

“salvadora dos males”, pois a mesma contribui para hábitos saudáveis, mas esta deve ser 

consequência e não foco do seu ensino, deve-se priorizar um ensino que busque contribuir na 

formação de cidadãos conscientes e críticos (STRAZZACAPPA, 2006). 

A escola pode viabilizar parâmetros para sistematização e apropriação crítica, 

consciente e transformadora dos conteúdos da dança, desse modo, a escola teria a função de 

instrumentalizar e de construir conhecimento em/por meio da dança uma vez que a mesma é 

forma de conhecimento, condição essencial para a educação do ser social (MARQUES, 

2007). 

 

Vejo que o ensino de dança pode exercer um importante papel o que se 

refere a ampliar as possibilidades e as formas de compreender, ampliar e se 

relacionar com seu próprio imaginário, com o de outras pessoas e com este 

mundo em que vivemos, construído por imagens. Creio que uma pedagogia 

da imagem possa contribuir muito para que se enriqueça o ensino de Dança 

em escolas, academias, centros culturais, entre outros, visto que as 

pedagogias tradicionais têm mobilizado os corpos com seus treinamentos 

coercivos, sem permitir que estes corpos encontrem caminhos mais humanos 

de experienciar as técnicas, a imaginação, a criação, a dança... Assim é 

possível educar pessoas autênticas, críticas e transformadoras (BARRETO, 

2004, p. 129).   

 

Essas premissas apontam para uma educação por meio da dança de forma autêntica, 

que incentiva o indivíduo a vir a ser autônomo e autêntico, a experienciar a imaginação, a 

criação, a questionar, criticar e refletir sobre suas ações e sobre o que está a sua volta. 

Portanto, a dança no Programa Mais Educação no Município de Aracaju é tida pelos 

monitores como um canal para a interação social, como provedor de cultura, como meio para 

a desinibição, auxiliando na comunicação, ao respeito as diferenças, beneficiando em vários 

aspectos corporais, havendo troca de saberes e experiências compartilhando seus saberes, 

numa troca mútua e constante.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dança está presente desde os primórdios da humanidade e não reconhecê-la como 

produtora de conhecimento é negar a sua contribuição, sua relevância, sua história e vivência 

pela sociedade. Assim é que a dança educação vem tentando concretizar-se como disciplina 

nas instituições educacionais públicas. Deixando de se restringir a Projetos e Programas, 

panorama da realidade atual. 

Atingindo aos objetivos da presente pesquisa, que visava analisar sobre a 

organização pedagógica do ensino da dança no Programa Mais Educação na cidade de 

Aracaju-SE, identificando qual a estética priorizada pelos monitores para ensinar dança nesse 

programa; bem como investigar a formação dos monitores que trabalham com as oficinas de 

dança no Programa, além de refletir acerca da organização pedagógica do monitor que 

ministra a oficina de dança dentro do desse contexto. Um dos aspectos que podem nos levar a 

entender a falta da organização pedagógica da dança no Mais Educação, é o fato de que o 

desenvolvimento do Programa no Município de Aracaju ainda é recente, assim como o curso 

de dança no estado de Sergipe é novo, o que dá espaço para que profissionais de outras áreas, 

sem a devida formação, assumam esta função.  

Outro aspecto observado é que a própria coordenadora do Mais Educação de Aracaju 

vê a dança e outras áreas afins (que trabalham com o movimento corporal) como não 

produtoras do conhecimento, como atividades que proporcionam o contato com atividades 

diferentes e divertidas. Como se a dança servisse para “retirar o stress” e ocupar o tempo 

ocioso das crianças que participam do Programa, para que estas não estejam nas ruas 

vulneráveis à violência, drogas e prostituição.  Esse discurso também permeia por muitos 

professores de outras áreas, funcionários, pais e alunos. 

Dos doze monitores, o professor de Educação Física foi mais o presente, até por ser 

uma área muito próxima da dança. Sendo que havia monitores sem nenhuma formação em 

Licenciatura (cursando o Ensino Médio), nesses casos, suas pesquisas em dança se dão pelo 

contato cotidiano (danças midiáticas) e por pesquisas na internet. O que é preocupante, uma 

vez que a dança fica restringida a coreografias baseadas em pesquisas no You Tube. É 

evidente que devemos levar em consideração o fato de que ainda são poucos os professores 

formados na área de dança, no entanto, a Secretaria de Educação do Município de Aracaju 

juntamente com a Coordenação do Programa deveriam propor reuniões, encontros, 

laboratórios e materiais que subsidiassem as lacunas que são extremamente falhas.  
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Outra problemática, é que a maioria dos monitores entrevistados não souberam 

responder qual a metodologia/ abordagem que trabalham, limitaram-se a relatar sobre os 

conteúdos, isso se deve ao fato de que muitos não sabem como se estrutura um plano de aula: 

com objetivos, metodologia, habilidades e competências. Enfim, o que querem atingir e como 

fazer para alcançar os objetivos. 

É perceptível que os conteúdos aplicados de dança e seu planejamento ainda é 

superficial, não que os que estão sendo trabalhados pelos monitores não sejam relevantes, mas 

a organização pedagógica é primordial para atingir um ensino de qualidade. Assim como em 

outras disciplinas, deve-se haver uma seleção dos conteúdos a serem ensinados, com objetivos 

definidos, e não aplicar conteúdos sem propósitos, ou somente seguindo o calendário festivo 

da escola. Deve haver um diálogo entre a prática e o Projeto Político Pedagógico da escola, 

respeitando a legislação vigente. 

De modo geral, as escolas não têm estrutura física para desenvolver o Programa. O 

Governo preocupa-se em estender a carga horária escolar, pensando no futuro numa Educação 

Integral, mas não se empenha em ampliar esses espaços. Usando, como justificativa, a 

importância do diálogo com a comunidade para fazer uso de espaços externos à escola. Além 

disso, emite pouco recurso financeiro para uma grande demanda. Diante dessas questões, 

muitos monitores têm que exercer suas aulas no chão de cimento (como quadras e pátios) ou 

em salas de aula (com as carteiras encostadas na parede). Os alunos vêm para a escola usando 

roupas inapropriadas (como jeans), porque os professores não podem exigir que venham com 

roupas adequadas, porque alguns não têm. Quando se apresentam na escola, em datas 

comemorativas, dançam com a farda já que não se tem figurinos, sendo estes tão importantes 

quanto o quimono para a oficina de Judô. 

Mesmo diante das dificuldades, os entrevistados reconhecessem que a dança é 

importante para a produção do conhecimento, para o contato com sua própria cultura e com 

outras culturas, numa busca de diálogo e respeito, percebendo que há uma diversidade que 

deve ser respeitada. Nesse sentido, faz-se importante a presente pesquisa, para a compreensão 

de como a dança vem sendo trabalhada nas escolas Municipais da cidade de Aracaju. O 

contato com estas instituições públicas também foi significativo, ao relacionar o que se 

aprende na academia e o que acontece na prática. Certamente, o contato dos discentes durante 

a sua formação acadêmica com a sala de aula é relevante, para que o mesmo crie estratégias e 

abra espaços para discussões que instiguem uma mudança de pensamento em que o ensino de 

dança não seja pautado em apenas apresentações ou reproduções de danças midiáticas. A 
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continuação desta é pertinente, uma vez que pode-se atingir as Escolas Estaduais, com intuito 

de perceber como a organização pedagógica da dança se faz presente e fazer comparações 

entre os níveis municipal e estadual na cidade de Aracaju-SE. 
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QUESTIONÁRIO 

 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? Caso seja formado, tem quanto tempo? 

 

2. Há quanto tempo ministra a oficina de dança no Mais Educação? 

 

3. Exerce alguma outra atividade além de monitor do Mais Educação? 

 

4. Tem experiência em docência em quais níveis de ensino e por quanto tempo? 

 

5. Como é realizado o Planejamento das oficinas de dança no Programa Mais Educação? 

 

6. Há reuniões e/ou oficinas de capacitação da oficina que ministra no Programa Mais 

Educação em Aracaju-SE? Você já participou de algum? Em quais? 

 

7. Qual a abordagem está trabalhando/ metodologia/ conteúdos? 

 

8. Como trabalha a dança (técnicas, estilos ou ritmos de dança) nas oficinas e como os 

alunos se relacionam com a mesma? 

 

9. A Escola possui estrutura física e recursos que viabilizem o ensino da dança no Mais 

Educação? Quais? 

 

10. Quais são os horários das oficinas de dança e qual tempo de duração de cada aula? 

 

11. Qual o papel da dança dentro do Programa Mais Educação? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado e participar da 

pesquisa de campo referente à pesquisa intitulada “A organização pedagógica do ensino da 

dança no Programa Mais Educação”, desenvolvida pela pesquisadora Priscila de Oliveira 

Rodrigues. Fui informado, ainda que a pesquisa é orientada pela Prof.(a) Jussara da Silva 

Rosa Tavares, a quem poderei consultar a qualquer momento que julgar necessário através do 

telefone (79) 9956-9133 e do e-mail jussaufsdanca@hotmail. 

 Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso. Fui 

informado dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que em linhas gerais é Analisar 

sobre a organização pedagógica do ensino da dança no Programa Mais Educação na cidade de 

Aracaju-SE. 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio da participação da entrevista 

semiestruturada a ser gravada e transcrita a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a 

análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e orientadora.  

Fui ainda informado de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem 

prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. Atesto 

recebimento de uma cópia assinada deste termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

 

Assinatura do participante: 

                  _________________________________________________________ 

 

Assinaturas da Pesquisadora: 

 

                ____________________________________________________________ 

Assinatura da Orientadora: 

 

                ____________________________________________________________ 

 

Aracaju, _______ de ____________ de __________.  

 

 


