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RESUMO

O presente trabalho é um relato das experiências das atividades desenvolvidas com o conteúdo dança para alunos
dos 7º anos de uma escola pública da zona rural de Arapiraca-Alagoas em conjunto com o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação a Docência - PIBID. Temos como objetivo apresentar os limites e as possibilidades das
experiências desenvolvidas acerca da transmissão do conteúdo dança, neste caso o Carimbó. A metodologia de
ensino desenvolvida foi o método da práxis social e metodologia crítico- superadora. Concluímos que embora sejam
recorrentes os desafios encontrados na escola frente à sociedade capitalista é possível alcançar resultados
promissores. Apesar da resistência com o Carimbó foi possível constatar a apreensão do conhecimento a partir das
aulas desenvolvidas nesta escola como também vencer os preconceitos. Concluímos que o ensino desse conteúdo
nos possibilitou uma aproximação real ao trabalho docente em ação e suas experiências concretas de sala de aula.

Palavras-chave: Dança. Metodologia Crítico-Superadora,. Carimbó

ABSTRACT

The present work is an account of the experiences of the activities developed with the content dance for students of the
7th year of a public school in the rural area of &8203;&8203;Arapiraca-Alagoas in conjunction with the Institutional
Program of Initiatives to Teaching - PIBID. We aim to present the limits and possibilities of the experiences developed
about the transmission of dance content, in this case the Carimbó. The teaching methodology developed was the
method of social praxis and critical-overcoming methodology. We conclude that while the challenges encountered at
school in the face of capitalist society are recurring, it is possible to achieve promising results. Despite the resistance
with Carimbó, it was possible to verify the apprehension of the knowledge from the classes developed in this school as
well as to overcome the prejudices. We conclude that the teaching of this content allowed us a real approximation to
the teaching work in action and its concrete classroom experiences.

Keywords: Dance. Critical-Overcoming Methodology ,. Carimbó

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo relatar uma experiência com o conteúdo Dança nas aulas de Educação Física
desenvolvida pelo pela professora titular e o PIBID/Educação Física da Universidade Federal de Alagoas- campus
Arapiraca, com alunos das turmas de 7ºs anos na Escola de Ensino Fundamental Governador Fernando Collor de
Mello. O conteúdo selecionado foi a Dança a partir do planejamento anual das aulas de Educação Física para as
turmas do 7º ano o qual foi construído a partir do referencial do município de Arapiraca sendo este conteúdo eleito
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para a segunda etapa.

A metodologia utilizada nas aulas nos permitiu constatar limites e possibilidades no ensino desse conteúdo sendo a
Crítico-Superadora da Educação Física (COLETIVO DE AUTORES, 1992) e o método da práxis social (SAVIANI,
2012) que se dá em cinco momentos: prática social, problematização, instrumentalização, cartase e retorno a prática
social. Neste trabalho será possível compreender a dinâmica das atividades, apresentar de forma detalhada os limites
e possibilidades do conteúdo abordado, bem como os espaços e materiais delimitados que influenciam no
desenvolvimento da aprendizagem do ser humano, mais especificamente da escola em que o conteúdo foi
desenvolvido.

DESENVOLVIMENTO

As manifestações dançantes em nosso cotidiano estão cada vez mais escassas, porém, não são todos os tipos de
danças que estão “desaparecendo”, mas sim, são aquelas que têm um cunho de representatividade cultural, ou seja,
as danças que são transmitidas das gerações anteriores para as novas gerações. A Dança faz parte daquilo que
Saviani defende como Clássico que “não se confunde com o tradicional e também não se opõe, necessariamente, ao
moderno e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, como essencial” (SAVIANI,
2008, p.14).

A escola deve selecionar os conteúdos clássicos universais e também trabalhar com
repertório cultural local partindo de experiências vividas particulares necessários à
formação do cidadão autônimo, critico e criativo, para que este possa participar, intervir e
comprometer – se com a construção de uma sociedade mais justa, plural e democrática
(JEBER, 2005, p.07).

A Educação Física enquanto disciplina obrigatória na escola trata dentro deste espaço uma área de conhecimento
denominado Cultura corporal sendo “uma prática pedagógica que [...] tematiza formas de atividades expressivas
corporais como: jogo, esporte, dança, ginástica” (1992, p. 50). Considerando neste trabalho a dança como objeto de
estudo, conceituado como

Uma expressão representativa de diversos aspectos da vida do homem. Pode ser
considerada como linguagem social que permite a transmissão de sentimentos, emoções
da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da
saúde, da guerra e etc. (COLETIVO DE AUTORES, 1992 p. 58).

A dança é uma arte que acompanha o desenvolvimento do ser humano, antes mesmo do desenvolvimento linguístico
do mesmo, ou seja, o corpo já transmitia através da arte de dançar, aquilo que a fala ainda não acompanhava, desse
modo a dança responde a uma pluralidade de sentidos e significados, relacionados com a área de atuação a qual a
mesma estará focada, ou seja, ela pode apresentar-se enquanto patrimônio cultural artístico, área do conhecimento,
formação profissional e etc.

Utilizamos a metodologia Crítico-Superadora, a qual considera a necessidade de que para apreender e produzir
conhecimento, o ser humano tem que constatar compreender, explicar e sistematizar, produzindo novas sínteses, o
que proporciona uma expressão mais rica e elaborada dos conhecimentos da cultura corporal (COLETIVO DE
AUTORES, 1992). Assim, a partir desta concepção compreendemos que pode-se organizar, planejar e pôr em prática
qualquer conhecimento, alcançar resultados e avançar naquilo que for necessário. (As experiências se deram com
base nos fundamentamos da Pedagogia Histórico-Crítica (Método da Práxis Social) que consiste em cinco momentos,
a saber: a prática social, a problematização, a instrumentalização, a catarse e o retorno à prática social), considerando
o trabalho educativo enquanto “o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade
que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2008, p.13).

A Dança deste relato de experiência foi o Carimbó, sendo este mais do que um gênero musical paraense que se
constitui em uma manifestação folclórica que inclui dança e música. É característico da região norte do país, mais
especificamente do Pará, possui origens no sincretismo entre as culturas negra, indígena e ibérica (GABAY, 2010).
Eleito para as turmas do 7ºs anos permitiu constatar na realidade concreta os limites e possibilidades em cada aula. O
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Carimbó tem um legado e precisa ser aprendido pelos estudantes de todo o país principalmente por ser parte do
folclore brasileiro. O conteúdo foi planejado para a segunda etapa do planejamento anual sendo desenvolvidas em
duas turmas com até 50 alunos, com idade entre 12 e 14 anos. O espaço de ensino-aprendizagem foi a sala de aula
visto que a quadra da escola é totalmente descoberta, sendo inconveniente pela temperatura do sol durante a manhã,
bem como o pátio sendo um lugar inviável por ser próximo as salas e o áudio[1] atrapalhar as demais turmas, assim
organizamos este espaço diante das limitações na escola.

O primeiro momento com este conteúdo foi através de um questionamento sobre o conhecimento dos alunos acerca
da ‘Dança’. Os alunos afirmaram que na escola e nem tão pouco nas aulas de educação física haviam visto e/ou
aprendido qualquer conteúdo sobre. Num segundo momento foi questionado se eles sabiam o conceito de dança,
dentre os argumentos emergidos das turmas, foi apontado ‘movimentar-se’, ‘balançar o corpo’, ‘se remexer’,
‘extravasar a alma’ entre outras. Em seguida, a pergunta referiu-se em quais locais era possível dançar e/ou ver
alguém dançando, nas turmas as afirmações se voltaram para shows, TV, internet, vídeos entre outros. Para encerrar
a aula, foi solicitado que os alunos registrassem no caderno três perguntas (1. Na escola existe ou foi ensinado dança;
2. É importante aprender a dança na escola Por que; 3. Quais os tipos de dança você conhece) e respondessem na
sala, caso não terminassem a tempo deviam levar, responder em casa e trazer na próxima aula. Nesta primeira aula
foi possível constatar que os alunos possuíam um conhecimento inicial sobre a dança, sendo este ainda caracterizado
como senso comum. Trouxeram elementos que fazem parte da dança bem como demonstraram ter acesso às
diversas danças que compõem suas realidades.

Num segundo momento, retomamos as questões do caderno e ouvimos as diversas respostas. Dentre elas foi
possível identificar que na escola houve oficinas de dança tais como axé, quadrilha, forró através do programa Mais
Educação[2], ensaios de dança para algumas apresentações quer seja junina, dia das mães, feira literária e
apresentações natalinas. Aqui destacamos as pesquisas de Marques (2003) quando aponta para o fato de que
atualmente a Dança na escola ser sinônimo de “festinhas de fim de ano”. A autora atribui a isso a valorização do
conhecimento analítico em detrimento do conhecimento corporal, além da ideia imbuída na sociedade de que qualquer
pessoa independente de formação ou qualificação pode ensinar a dança. Quanto a importância, explicaram que era
interessante para aumentar o repertório deles, até porque não tinham acesso as danças que existem, porém alguns
mencionaram que não era importante. Quanto aos tipos de danças foram mencionados: forró, axé, funk, balé, hip-hop,
samba, arrocha, swingueira, frevo, street dance e tango. Em seguida foi proposto aos alunos que em todas as aulas,
teríamos um momento para conhecer o breve histórico de cada dança que foi mencionada, pois na segunda etapa o
principal foco era conhecer sobre o ‘Carimbó’. Os alunos concordaram, daí continuamos questionando se alguém já
ouviu falar sobre esta dança, se ouviu alguma música que é tocada para a execução dos movimentos desta, os alunos
de imediato disseram que nunca ouviram falar sobre nem tão pouco faziam ideia de onde viesse, então foi
apresentado a origem do Carimbó a partir de um texto escrito na lousa, explicando os detalhes principais desta dança
paraense. Percebemos que a curiosidade dos alunos emergia em cada canto da sala pela novidade expressa, daí foi
encerrada a aula com um debate do texto e explicações quando houve dúvidas.

No início das atividades a sempre revisava o conteúdo da aula anterior e as corrigia em conjunto com os alunos. Além
destas, foi solicitado algumas pesquisas para registrar no caderno sobre o breve histórico de cada dança que foi
mencionada por eles na segunda aula. Nesse aspecto percebeu-se que os alunos em maior número respondiam as
questões, porém quanto as pesquisas era um número menor, justificando a ausência de internet e/ou meio de acesso
onde residem, porém, sempre foi socializado a turma o que foi pesquisado, mantendo sempre uma dinâmica de
conhecimento com todos na sala. Cada aluno que pesquisava, recebia o visto. Um detalhe a ser mencionado era a
não repetição dos estilos de dança, e todos eram lidos pela professora ou por eles na sala de aula.

Num terceiro momento, os alunos são levados a aprender sobre a ‘dança e os passos’, nesta aula, foi apenas uma
explicação prévia dos momentos que ainda estavam por vir. Foi explicado que a dança do carimbó é realizada em
círculo feito com homens e mulheres, em que, em um dado momento, uma das damas vai ao centro requebrando e
trejeiteando sua saia, ao som da percussão, que inclui o carimbó - instrumento- e que a dama gira e faz fortes
movimentos com sua saia, impulsionando-a em direção ao parceiro mais próximo. A dama pode ainda, fazer
movimentos ondulatórios requebrando com as mãos na cintura, enquanto os homens batem palmas, estalam os
dedos e também fazem rodopios acompanhando-a no ritmo da música. (CASCUDO, 2012). Os alunos de imediato
não se contém e começam a rir quando é demonstrado os movimentos. É possível perceber risos irônicos misturados
com vergonha, pois sabiam que posteriormente seriam convidados a aprender o movimento. A professora explica a
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importância da apropriação do conhecimento destacando assim que

[...] os conteúdos são realidades exteriores ao aluno que devem ser assimilados e não
simplesmente reinventados, eles não são fechados e refratários às realidades sociais, pois
não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados, ainda que bem ensinados é preciso
que se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social (LIBNEO, 1985,
p.39).

Identificamos as primeiras limitações aliadas ao medo de errar e sentir vergonha em realizar os movimentos
solicitados. Nesta aula, não houve participação efetiva por parte dos alunos, apenas uma breve demonstração inicial
realizada pela professora e bolsistas para as aulas posteriores. Em seguida foi apresentado quais eram As
vestimentas no carimbo através de imagens no slide os alunos puderam ver as roupas floridas e coloridas
principalmente da dama, com diversos acessórios como pulseiras colares e flores no cabelo. Sendo um top e uma
saia rodada, já os homens usam camisa estampada com flores e calça branca, procurando combinar com a roupa
feminina ambos dançam descalços. Os estudantes acharam engraçado, porém compreenderam que a roupa fazia
parte do contexto folclórico.

No quarto momento, é retomado o conteúdo fazendo uma revisão através de algumas perguntas, os alunos em um
número menor respondem a algumas delas. A aula é voltada para conhecer as músicas e os instrumentos. É colocado
uma música para saber se os alunos já haviam ouvido. De imediato os alunos respondem que aquela música era da
novela “amor eterno amor”, mas que não sabiam quem a cantava, daí é explicado que a musica era da cantora Lia
Sophia e que em sua letra aparecia algumas descrições a respeito do carimbó e seus movimentos, além disto foi
explicado que A música do carimbó é acelerada com batidas fortes e envolventes, que parecem convidar para dançar.
No entanto, existem diferenças entre as músicas do carimbó raiz e as modernas como é o caso da musica ‘Ai menina’
da cantora Lia Sophia apresentada a eles anteriormente em que foram incluídos instrumentos elétricos, que não
constituíam a origem desta manifestação. Desta forma, pode-se dizer que o carimbó está baseado em instrumentos
como “tabaques”, “carimbós” ou “curimbós” e suas fortes batidas, que constituem a base da percussão, se destacando
em meio aos demais instrumentos do conjunto (COSTA, 2011). A partir dessa musica, os alunos começam a se
aproximar mais do conteúdo, pois a musica fazia parte do repertório deles, daí houve uma associação da música com
os movimentos realizados para se dançar carimbó. Em seguida, foi apresentado vídeos de apresentações do carimbó,
os alunos demonstraram interesse e animação diante da novidade, até porque eles ainda não haviam visto como se
dançava literalmente. Logo, identificamos no momento final que as diversas situações ocorridas são reflexos das
primeiras aproximações com o carimbó e que por não ser uma dança conhecida, nem tão pouco presente na vida de
deles, quando foi realizado alguns movimentos gerou transtorno para alguns num primeiro momento, mas com o
passar das aulas as limitações foram quebradas e os alunos conseguiram vencer tais barreiras.

No quinto momento, os alunos são levados a vivenciarem os passos e a roda do Carimbó. É solicitado que as bancas
sejam afastadas para que se tenha espaço ao centro da sala para a organização da roda. Neste momento os alunos
são convidados a ficarem de pé formando um circulo para se organizar a roda do carimbó. Eles deveriam em duplas,
enquanto o menino marca a batida com uma pisada forte no chão, as meninas deveriam girar envolta deles. Nas
turmas não se tinham quantidades exatas de meninos e meninas para formarem tais pares, e em nenhum momento
foi pedido casais, foi solicitado que executassem ambos os movimentos. Em ambas as turmas houve pouca
participação, os meninos não quiseram se envolver e partes das meninas ficaram sentadas. Quando foi solicitado para
que eles executassem o “Peru de Atalaia” ou “Dança do Peru”, que é o momento em que a dama deixa um lenço cair
no chão e o seu parceiro tem que pegá-lo usando apenas a boca, exigindo, portanto, muita flexibilidade do menino
apenas um menino quis fazer. É possível constatar uma resistência por parte dos alunos, daí foi proposto outra
maneira de recolher o lenço, poderia utilizar as mãos.

Observa-se que os meninos têm receio de realizarem o movimento, e quando percebem que é necessária a
participação deles visto que na roda do carimbó os rapazes são peças fundamentais assim como as moças, embora
tenha também aqueles que não querem participar da aula quer seja meninas ou meninos. Diante disto, foi solicitada a
atenção daqueles que não queriam participar firmando um diálogo ressaltando a importância de aprender o conteúdo
e que é importante que eles conheçam a cultura desta manifestação característica da região norte do país mais uma
vez. É nesse momento que alguns que estavam sentados entram na roda e vivencia os movimentos característicos
permitindo vencer algumas barreiras pessoais em relação aos demais alunos da turma. No final, os alunos pediram
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para ensaiar uma apresentação para a escola, pois haviam percebido como era boa a apropriação do conteúdo.

No sexto momento, foi organizado em slides todo o conteúdo do carimbo desde sua origem até a dança literal em que
os alunos podiam ler os textos, ver imagens e ouvir as músicas para retomar o que se havia ensinado. No sétimo
momento os alunos são levados a responder um questionário contendo perguntas sobre o assunto ensinado para a
realização da prova da etapa. No oitavo momento, é aplicado a prova e os alunos são avaliados também através
deste instrumento, constatou-se que diante da metodologia os alunos conseguiram se apropriar teoricamente do
conteúdo e garantir as primeiras aproximações da roda do carimbo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do conteúdo Carimbó nos permitiu pensar, discutir, refletir e planejar novas possibilidades de
ensinar um conteúdo que foi historicamente construído pela humanidade e que dever ser apreendido pelas novas
gerações, assim como outros conteúdos da cultura corporal (jogo, dança, luta, ginástica e esporte). Oliveira (2006,
p.31), propõe a necessidade de haver a aplicação de uma proposta transformadora pela qual:

As transformações ocorrerão em relação às limitações físicas e técnicas dos alunos para
realizar determinados movimentos, deve - se enfatizar o prazer e satisfação do aluno em
movimentar – se, pois a tarefa da escola não é treinar o aluno, mas estudar o esporte de
forma atrativa e compreensiva, incluindo a efetiva participação de todos.

Os alunos na maioria das vezes não possuem a oportunidade principalmente no ensino formal, para a apropriação da
dança, e este conteúdo, tão importante para o desenvolvimento histórico, cultural e social, lhes é negado, a repressão
desse conhecimento como já fora dito apresenta inúmeras consequências como a alienação dos mesmos sobre o
patrimônio cultural produzido, a redução do desenvolvimento das suas capacidades psíquicas superiores, o que
repercute em seu próprio desenvolvimento humano.

Observou-se também que durante a as aulas, no momento da vivencia, os meninos não se permitiam experimentar o
conteúdo dando ênfase a participação mais efetiva das meninas. Isso nada mais é que um reflexo de separação
outrora ocorrido que nos faz refletir sobre a relação de gêneros nas aulas, é possível constatar preconceito dos
meninos no universo da dança. Atualmente é possível constatar que existe uma desvalorização da dança por grande
parte dos jovens, a escola e a própria sociedade poderá buscar meios de reverter a atual realidade.

Ainda por outro lado, dentro das várias questões que são discutidas em relação à dança na escola, temos uma
problemática histórica que deve ser excluída definitivamente da realidade social que é o preconceito em torno
daqueles que dançam, onde em pleno século XXI, ainda encontramos alunos e pais de alunos (gênero masculino) que
afirmam que a dança é coisa de mulher.

Dentre os resultados julgamos que a apropriação do conhecimento teórico-prático foi efetivada apesar do receio de
alguns alunos, principalmente por parte dos meninos em vivenciar os movimentos do carimbó. Além disto,
constatamos as novas possibilidades de ensino para que possamos contribuir com o desenvolvimento humano, e que
os conteúdos necessários jamais sejam negados dentro desse espaço chamado escola. E o PIBID continue sendo um
instrumento para o alcance desse desenvolvimento.
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concretizamos o 1º Festival de Ginástica do Município na nossa escola, fruto do trabalho do PIBID.
[2] Instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como
estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na
perspectiva da Educação Integral. As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal
fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos
macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em
educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo
das ciências da natureza e educação econômica.
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