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Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradavel de ignorar a vida. A 
musica embala, as artes visuais animam, as artes vivas (como a dança e a arte de 
representar) entretém. A primeira, porém, afasta-se da vida por fazer dela um 
sono; as segundas, contudo, nao se afastam da vida - umas porque usam de 
f6rmulas visiveis e, portanto vitais, outras porque vivem da mesma vida humana. 
Nao é o caso da literatura. Essa simula avida. Um romance é uma hist6ria do que 
nunca foi e um drama é um romance dado sem narrativa. Um poema é a 
expressao de ideias ou de sentimentos em linguagem que ninguém emprega, pois 
que ninguém fala em verso. 

Fernando Pessoa 



Ha Momentos 

Ha momentos na vida em que sentimos tanto 
a falta de alguém que o que mais queremos 

é tirar esta pessoa de nossos sonhos 
e abraça-/a. 

Sonhe com aquilo que voce quiser. 
Seja o que voce quer ser, 

porque voce possui apenas uma vida 
e nela s6 se tem uma chance 

de fazer aquilo que se quer. 

Tenha felicidade bastante para faze-/a doce. 
Dificuldades para faze-/a forte. 
Tristeza para faze-/a humana. 

E esperança suficiente para faze-/a feliz. 

As pessoas mais felizes 
nao tem as melhores coisas. 

Elas sabem fazer o melhor 
das oportunidades que aparecem 

em seus caminhos. 

A felicidade aparece para aqueles que choram. 
Para aqueles que se machucam. 

Para aqueles que buscam e tentam sempre. 
E para aqueles que reconhecem 

a importancia das pessoas que passam por suas vidas. 

o futuro mais brilhante 
é baseado num passa do intensamente vivido. 

Voce s6 tera sucesso na vida 
quando perdoar os erros 

e as decepçoes do passa do. 

Avida é curta, mas as emoçoes que podemos deixar 
duram uma etemidade. 

Avida nao é de se brincar 
porque um belo dia se morre. 

Clarice Lispector 
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RESUMO 

o presente trabalho originou-se do interesse por pesquisar, levantar dados e 
fazer uma breve analise do que vem sendo publicado/produzido com atematica 
dança, dentro da p6s-graduaçao, por alunos da area de Educaçao Fisica, tanto em 
nivei de mestrado como de doutorado, do ano de 2004 a 2010. Foi utilizado para 
coleta de dados um instrumento formulado por Medeiros (2007) para melhor 
separaçao das informaçoes, sendo todas adquiridas do Banco de Teses do portai da 
CAPES (Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivei Superior). 
Inicialmente se fez uma pesquisa bibliografica sobre dança, em que foi realizado o 
levantamento da parte hist6rica da dança, traçando um paralelo com a Educaçao 
Fisica e sua importancia dentro da area. Descreveu-se sobre como a dança se situa 
dentro da referida area e alguns de seus beneflcios para o ser humano, a saber, 
como eia pode desenvolver diversas novas habilidades e melhorar as capacidades 
ja existentes, desenvolvendo um individuo mais sensivel e participante do mundo ao 
seu redor. Foi descrita, para corroborar com o a tese do desenvolvimento da dança 
e seus beneficios, um pouco da trajet6ria da autora da monografia na dança e como 
isso foi fundamental para a pessoa que a mesma se tornou hoje, estando sempre 
em constante construçao. Esta pesquisa se insere metodologicamente nas 
investigaçoes denominadas de estado da arte .. As informaçoes foram colhidas do 
banco de teses a partir dos resumos disponiveis sobre cada trabalho. Em seguida 
foram inseridas algumas informaçoes dos resumos no instrumento confeccionado 
para sua tabulaçao e analise, fazendo tanto o tratamento dos dados tanto 
quantitativamente (numeros, quais universidades produzem mais e etc.) como 
qualitativamente (quais as tematicas abordadas nos trabalhos), chegando assim a 
algumas conclusoes no geral. Muitos trabalhos tem sido produzidos por individuos 
da area da Educaçao Fisica desde 2004, sendo que a cada ano aumentam o 
numero de teses e dissertaçoes defendidas, que envolvem atematica "Dança", na 
area em que se concentra esta pesquisa, como também area afins. Tem-se muitas 
especificidades ainda dentro da dança que podem ser exploradas e pesquisadas na 
area da Educaçao Fisica, tanto na escola, como fora dela, eque seriam boas 
tematicas de teses e dissertaçoes futuras. Espera-se que este trabalho possa 
contribuir, por me io dos dados apontados e sua inferencia, para indicar o que se tem 
produzido em nivei de p6s-graduaçao com atematica dança, propiciando 
investimento nesta area de conhecimento. 

Palavras-chave: Dança; Estado da Arte, Produçao de P6s-Graduaçao em 
Educaçao Fisica. 



ABSTRACT 

This final project has its origin from the interest in researching, collecting data 
and making a brief analysis of what has been published I produced and may be 
linked with Dance for students in the field of Physical Education, both within master's 
degree as Ph.D., from 2004 to 2010. A tool that was developed by Medeiros (2007) 
was used for collecting data, which was gathered from CAPES (Personal 
Improvement of Higher Education Coordination). Initially a literature search on dance 
was performed, in which the survey was conducted by the historical part of the 
dance, drawing a parallel between the Physical Education and its importance within 
the area. How dance lies within that area and some of its benefits to humans have 
been described in this paper, namely, how it can develop many new skills and 
improve existing skills, developing an individuai more sensitive to and participant in 
the world around. It was described to corroborate the thesis of the development of 
dance and its benefits, a bit of history of the author of the monograph in the dance 
and how it was important for the person that she has become tOday, being always in 
constant construction. This research is methodologically part of the investigations 
called state of the art. The information was collected from the bank of theses from the 
abstracts available about each work. Then some information summaries were 
inserted into the instrument made for tabulation and analysis, making both data 
handling both quantitative (numbers, which universities produce more and etc.) and 
qualitatively (what the issues addressed in the work), thus reaching some generai 
opinion. Many works have been produced by individuals in the area of Physical 
Education since 2004, and every year the number of theses and dissertations 
increases, involving the theme "Dance" in the area that this research focuses on, as 
well as related area. There are stili many particularities within the dance that can be 
explored and researched in the field of physical education, both at school and outside 
it, and those would be good themes for future theses and dissertations. It is hoped 
that this work will contribute, through its inference and data pointed, to indicate what 
has been produced at the level of post-graduate with the theme dance, providing 
investment in this area of knowledge. 

Keywords: Dance, State of the Art, Production graduate in Physical Education. 
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lO 

1 INTRODUçAO 

1.1 PROBLEMATIZAçAO 

Interessei-me por pesquisar este assunto por estar envolvida com a dança 

diretamente em um periodo da minha vida e por ter escolhido fazer educaçao fisica 

pela mesma, sendo interessante entender e pesquisar o que vem sendo produzido 

na pés-graduaçao pela nossa area em dança. 

O problema principal é ver qual é a incidéncia da tematica dança nas 

produç6es de pés-graduaçao, em nivei de mestrado e doutorado, na area da 

Educaçao Fisica no Brasil de 2004 até 2010, realizando urna breve analise em 

seguida. 

Urna pesquisa do tipo estado da arte é muito importante para qualquer area, 

urna vez que analisa e descreve o que vem sendo feito na area, dando urna visao 

geral ou focada (dependendo da analise) sobre o determinado assunto escolhido. 

Ainda nao haviam produç6es que analisassem o que esta sendo analisado neste 

trabalho, dai a grande importancia para area, de entender o que vem sido produzido 

pela Educaçao Fisica na area de dança pela pés-graduaçao no Brasil, dentre os 

anos de 2004 a 2010. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste estudo é realizar um levantamento de dados para 

identificar como a tematica da dança tem sido explorada nas produç6es de pés

graduaçao em nivei de mestrado e doutorado no Brasil, na area da Educaçao Fisica 

de 2004 até 2010. 

Considera-se também destacar, tabular e analisar quantitativamente e 

qualitativamente os resumos das produç6es em nivei de pés-graduaçao, mestrado e 

doutorado, com atematica dança, na area de Educaçao Fisica no Brasil, dentro da 

data estipulada. 

Objetiva-se estruturar um levantamento bibliografico que permita tratar a 

dança como um conteudo significativo para a area de Educaçao Fisica. 
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2 METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem como foco principal analisar as teses e 

dissertaçoes produzidas por individuos da area de Educaçao Fisica relacionados à 

tematica Dança, realizando uma investigaçao com o intuito de detectar o "Estado da 

Arte" ou "do Conhecimento" sobre as mesmas. 

Entende-se a pesquisa sobre o estado da arte que assim define os estudos 

desse tipo: 

Os estudos do tipo Estado da Arte permitem, num recorte temporal definido, 
sistematizar um determinado campo de conhecimento, reconhecer os 
principais resultados da investigaçao, identificar tematicas e abordagens 
dominantes e emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados 
abertos a pesquisas futuras (HADDAD, 2002, p.9). 

Essas pesquisas, definidas como de carater bibliografico, procuram 

responder de que forma e em que condiçoes tem sido produzidos esses 

conhecimentos nas teses de doutoramento e dissertaçoes de mestrado, em 

publicaçoes em periédicos e em comunicaçoes em anais de congressos e 

seminarios, resgatando concepçoes no meio de outras nao indexadas, numa 

espécie de exumaçao cultura!. Portanto, o Estado da Arte ou Estado do 

Conhecimento caracteriza-se como um levantamento bibliografico, sistematico, 

analitico e critico da produçao academica sobre determinado tema (TEIXEIRA, 

2006). 

Em seu artigo, Teixeira (2006) justifica a relevancia da organizaçao dessas 

fontes citando: 

Com os avanços da informatica, a seleçao de fontes tem podido contar com 
os bancos de dados existentes, cuja sistematizaçao regular de informaçoes 
possibilita maior abrangencia do levantamento; se, de um lado, eles 
ampliam o universo contemplado, de outro, armazenam os dados de forma 
resumida, o que deve ser levado em conta ao se utilizar tais fontes, pois 
nem sempre os resumos disponibilizam as informaçoes basicas necessarias 
para analise. ° ideai, nesses casos, seria o exame dos textos originais, 
ainda que se admita a dificuldade de acesso a eles. Quando nao se dispoe 
de banco de dados, o pr6prio processo de elaboraçao dos estados do 
conhecimento tem levado à organizaçM desses bancos (SA BARRETO, 
2001, p. 5-6). 

A organizaçao de pesquisas realizadas em ambito nacional e a extensao do 

espaço geografico brasileiro dificultam o acesso a esses dados em tempo rea!. O 
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volume cada vez maior de informaçOes sobre determinado conhecimento e a 

necessidade de divulga-Io para a sociedade fazem da opçao metodolégica Estado 

da Arte ou Estado do Conhecimento, para organizar os dados coletados, um dos 

incentivadores da pesquisa (TEIXEIRA, 2006). 

Para a pesquisa aqui apresentada, busquei o banco de teses da CAPES 

(Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivei Superior), como banco de 

dados das teses e dissertaçOes analisadas. A justificativa para tal escolha se deve 

ao fato de que todos os programas de pés-graduaçao reconhecidos no campo 

academico brasileiro, sao registrados pela CAPES, responsavel também pela 

divulgaçao das teses e dissertaçOes defendidas nesses programas indexados. 

Foram analisados todos os trabalhos que estavam relacionados ao tema, 

perfazendo um total de 84 trabalhos, dentre dissertaçOes de mestrado e teses de 

doutorado, sendo 74 dissertaçOes de mestrado e 10 teses de doutorado. O recorte 

temporal estabelecido para esta monografia abrange os anos de 2004 a 2010. O 

inicio do recorte tem a ver com o começo da exigencia de que todos os programas 

de p6s-graduaçao no Brasil, reconhecidos pela CAPES, deveriam disponibilizar 

as teses e dissertaçOes defendidas, com sua redaçao na integra, on-line a partir dos 

sites dos programas. Apesar de nessa monografia as teses e dissertaçOes nao 

tenham sido analisadas na integra e sim somente os resumos, vislumbrou-se a 

possibilidade para realizar tal analise em uma futura investigaçao e para tanto, a 

disponibilidade do acesso aos trabalhos na integra seria fundamental. O recorte 

final, a saber, 2010, foi estabelecido, pois ao iniciar a pesquisa, era o ano final em 

que a CAPES disponibilizava os dados. A partir do segundo semestre de 2012, o 

site da CAPES passou a divulgar também os dados para o ano de 2011, mas como 

a pesquisa se encontrava em fase de finalizaçao de inferencia dos dados, optou-se 

pela manutençao do recorte temporal, almejando a possiblidade da continuidade da 

pesquisa em novo projeto de investigaçao. É importante ressaltar que 2004 também 

foi uma época interessante nos cursos de graduaçao em Educaçao Fisica, em que 

muitas instituiçOes passaram a aderir ao curriculo dividido: bacharelado e 

licenciatura. A disciplina de Dança foi uma das disciplinas que teve uma mudança de 

status, o que por hipétese se refletiu nas pesquisas de pés-graduaçao também, 

naquele momento e posteriormente. Relembra-se que na Universidade Federai do 

Parana, por exemplo, apés a reformulaçao curricular no curso de Educaçao Fisica, 
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Dança passa de disciplina optativa, para disciplina obrigatéria, tanto no curso de 

Licenciatura quanto no de Bacharelado. 

Coleta de teses e de dissertaç6es sobre atematica dança nos programas de 

pés-graduaçao em Educaçao Fisica. A partir do banco de teses on-line do site da 

CAPES, busquei os resumos para compor o corpus de dados dessa pesquisa e no 

campo "Assunto", inseriu-se enquanto descritor a palavra "Dança" escolhendo 

primeiro o nivei de mestrado, pesquisando de 2004 a 2010 e depois de doutorado 

passando pelos mesmos anos bases. 

De todas as teses e dissertaç6es que apareciam, eu procurei aquelas que 

foram produzidas por alunos (mestrandos e doutorandos) da area da Educaçao 

Fisica ou ciencias da motricidade (como se denomina Educaçao Fisica em outras 

universidades), ou ciencias do movimento humano. Por quest6es burocraticas e 

outras que nao vem ao caso, em outras universidades, a Educaçao Fisica pode 

estar em outro formato, seja ele de nome ou de formataçao de curriculo em si , 

apesar de obedecerem às mesmas diretrizes curriculares gerais. Considerei essas 

duas outras vertentes de nomes, pois acredito que também sao produç6es da area 

de Educaçao Fisica. 

Para organizaçao da pesquisa, utilizei um instrumento que ja foi validado em 

urna pesquisa cientffica anterior (verificar em MEDEIROS, 2007) eque foi 

preenchido com alguns dados presentes nos resumos. Esse instrumento, além de 

ser descritivo e explicativo, deveria possibilitar urna coleta de informaç6es que, 

posteriormente, se transformariam em dados de natureza quantitativa, apresentados 

na forma de graticos ou tabelas, para destacar as categorias que surgissem a partir 

da leitura dos resumos, permitindo a elaboraçao de relatérios que levariam à 

continuidade da pesquisa (MEDEIROS, 2007). 

Os elementos que compuseram o instrumento incluem: 

1. Fonte de informaçao (CAPES); 

2. Termo de busca (Dança); 

3. Titulo do trabalho; 

4. Autor; 

5. Orientador; 

6. Nivei (mestrado ou doutorado); 
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7. PPGE (identificaçao de um dos oitenta e oito programas de P6s

Graduaçao em Educaçao no Brasil, cadastrados e reconhecidos pela 

CAPES); 

8. Palavras-chave (palavras mais recorrentes no trabalho, principais); 

9. Linha de Pesquisa (qual linha de trabalho dentro da educaçao fisica a 

pesquisa seguia); 

10. Tema/Foco (referente ao tema que se tratava o trabalho); 

11. Realizaçao de trabalho de campo (sim ou nao); 

12. Técnicas do trabalho de campo (entrevistas, questionarios, 

observaçoes, analise documentai e outros); 

13. Principais Conclusoes (conclusoes sobre a pesquisa); 

14. Observaçoes complementares (nesse item sao registrados aspectos 

marcantes do resumo ou outras questoes relevantes que possa m ser 

verificadas a partir da leitura do mesmo). 

De acordo com as informaçoes que os resumos forneciam, era analisado e 

feito o preenchimento deste instrumento de pesquisa, para posterior analise dos 

dados. A falta de informaçoes nos resumos, ou informaçoes colocadas de forma 

erronea, por exemplo, nas técnicas de campo nao discorriam sobre qual técnica foi 

utilizada e colocavam somente os resultados em numeros de sua pesquisa ou nao 

deixavam claro as técnicas utilizadas, entao os casos mais dificeis de entender 

foram revisados, buscando saber mais sobre a tese/dissertaçao para poder ter uma 

resposta que nao fosse prejudicial a pesquisa e ao pesquisador. 

Assim este trabalho conta com tres etapas em sua composiçao. 

Primeiramente discorre-se sobre dança (hist6ria, importancia da atividade no 

desenvolvimento da civilizaçao), dança e Educaçao Fisica (como a atividade se 

insere na area da Educaçao Fisica e sua importancia como uma das modalidades 

formadoras da area em questao). Na segunda parte, entendendo a partir deste 

ultimo item que se a dança é importante para a Educaçao Fisica faz-se relevante 

saber o que se vem pesquisando na area sobre este atividade-meio, justificando 

fazer um pesquisa sobre o estado da arte de pesquisas com o tema dança na area 

de educaçao fisica. Em um terceiro momento foi feita uma analise mais qualitativa 

dos dados, apontando os achados da pesquisa e logo em seguida foi tratado sobre 

as tematicas pesquisadas, ocorrendo posteriormente uma conclusao, retomando os 

achados da investigaçao com o intuito de sistematizaçao. 
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3 REVISAO DE L1TERA TURA 

3.1 INTRODUçAO À DANçA 

3.1.1 A Dança na Historia: alguns aspectos significativos 

A dança pode ser considerada a primeira manifestaçao de comunicaçao do 

homem, dotada de movimentos e de significados particulares a eia atribuida. Antes 

mesmo de se exprimir qualquer tipo de linguagem oral, o homem dançou. Assim 

sendo, a dança esta presente em todo processo civilizatério, acompanhando as 

evoluçoes da humanidade. 

Suas origens, na pré-histéria, foram na dança primitiva, descoberta por meio 

das pinturas rupestres feitas nas cavernas, tendo um carater ludico e também 

ritualistico (SACHS, 1944). A dança podia ocorrer em cultos religiosos, ritos, 

cerimonias, celebraçoes, divertimentos e comemoraçoes, sendo urna forma de 

expressar as emoçoes por meio do corpo. Quase sempre estas manifestaçoes 

corporais e expressivas estavam ligadas a rituais religiosos, ou crenças. Afirmando 

isto, podemos entender que, 

Existem indicios de que o homem dança desde os tempos mais remotos. 
Todos os povos, em todas as épocas e lugares dançaram. Dançaram para 
expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar força ou 
arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver! (TAVARES, 2005, 
p.93). 

Ossona (1988, p. 43) afirma que para o homem primitivo nao existia a 

divisao entre religiao e vida; a vida seria religiao, sua dança seria a vida, urna açao 

derivada da sua crença. Esta mesma autora também mostra que o primeiro passo 

na evoluçao da forma dançada é urna "fissura no circulo; o individuo mais dotado 

para alcançar o poder de extase salta para dentro do circulo. Este é o primeiro 

germe do solista e a base do espetaculo". 

A dança primitiva, nao possuia nenhuma finalidade de ordem ideol6gica ou 

estética, no entanto, era a que mais traduzia a expressao corporal propriamente dita. 

O homem evolui e com isso evolui seu estilo de vida, e por consequencia sua 

dança, transformando-a e adaptando-a às novas formas de vida e conduta. As tribos 
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transformaram-se em naç6es e cada naçao por sua vez, possuia a sua cultura e a 

sua dança, separando-se na maioria das vezes em classes (MEDEIROS, 2011). 

Homens e mulheres foram tendo seus papéis definidos socialmente. 

Existiam as "danças solares" assim como as "danças de caça e guerra" que eram 

realizadas pelos homens e as "Iunares", que tinham influencia na agricultura e 

fertilidade, que eram realizadas pelas mulheres (MEDEIROS, 2011). 

Na antiguidade, é possivel perceber como a dança funcionava em alguns 

paises e cidades. Na india, por exemplo, as dançarinas sagradas faziam parte de 

urna casta (classe) especial. Os gestos das bailarinas sagradas formavam um 

verdadeiro dicionario. Recebiam o nome de "Oevadasf', que significada "serva de 

Deus". Faziam também a "Dança do Fogo", dançando sobre brasas em um ritmo 

lento, orientai (MEDEIROS, 2011). 

Na China, a dança era mais realizada na alta classe social, sendo um 

compendio de filosofia e moral. As danças antigas eram graves e lentas, e tinham a 

finalidade de ensinar o espectador a amar o bom e o belo, tendo um carater 

moralizador (MEDEIROS, 2011). 

No Japao, a dança era um vinculo entre homem e deuses. As danças de 

cerimonia foram criadas e instituidas pelos sacerdotes xintoistas para expressar 

mandamentos dos deuses e fortalecer as preces dos crentes. O Koliji (mais antigo 

documento hist6rico do Japao) descreve o nascimento da dança no pais 

(MEDEIROS, 2011). 

Com relaçao à dança orientai e ocidental, poderiamos dizer que elas partiam 

de conceitos bem opostos. A orientai buscava expressar o mundo em que se vivia, 

com urna dualidade em que o paradisiaco e o cotidiano encontravam-se em urna 

relaçao pr6xima. Ja a ocidental, buscava mostrar o desapego pelo terreno, 

expressando um mundo separado do cotidiano (MEDEIROS, 2011). 

No Egito antigo, existiam dançarinos de ambos os sexos, sendo integrantes 

de urna casta especial. Para os egipcios, a palavra dança era sinonimo de alegria. 

Eles separavam a dança em dois tipos, a dança "dancfstica", no originai "bailat6ria", 

que era urna ginastica trazendo exercfcios leves e de flexibilidade; e a mimica 

(MEDEIROS, 2011). 

Ossona (1988, p. 56) ressalta que tudo que historiadores tém sobre as 

danças hebraicas, esta no velho testamento da Biblia Sagrada. Profetas, reis e 

pessoas de alto nivei dançavam, na maioria das vezes em tempos de alegria ou de 
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comemoraçao. O povo hebreu pode ser O unico que nao transformou a dança em 

arte. 

Na Grécia, durante os periodos helenfsticos e Greco-romanos, ja existia o 

profissionalismo em dança, porém nao era uma forma de trabalho estimado. Em 

suma, os que viviam desta ocupaçao eram escravos, libertos ou forasteiros. 

Podemos traçar desde esta época certo tipo de pré-conceito social quando o 

assunto é ser um profissional da dança, sendo sinonimo muitas vezes de vadiagem 

ou de uma "falta de uma profissao séria", como é possivel ainda ouvir mesmo hoje 

em dia, por quem trabalha com aulas de dança ou com a profissao de bailarino. 

Citado por Medeiros (2011), Bourcier (1978) destaca que nos ritos religiosos, 

pan-helenicos ou locais, cerimonias cfvicas, festas, educaçao para as crianças, 

treinamento militar ou vida cotidiana, a dança estava presente por toda parte. 

Ja em Roma, por volta de 200 A. C., introduziram-se as coreografias gregas 

e etruscas, trazendo uma nova forma de se ver e entender a dança. Antes temos 

exemplos de alguns tipos de dança realizados somente por homens, "como a dança 

"tripodium" realizados por sacerdotes salianos. Ainda pode-se citar a "bellicrepa" , 

dança com armas que representava o Rapto das Sabinas. As danças de coro ou 

ronda que levaram a denominaçao de "ballistea" ou "ballistorum" , na qual se acha 

implicita a silaba "bar que daria a terminologia latina do baile" (OSSONA, 1978). 

Pela primeira vez a dança entra na esfera da vida privada, sendo um requisito social 

de classes superiores. A dança passa a ser ensinada nas escolas de Roma. A 

dança romana sofre logo em seguida grande influencia do oriente, tornando-se cada 

vez mais pantomimica. (MEDEIROS, 2011). 

Entre os etruscos a dança acontecia através de representaç6es somente. 

Porém, entre os romanos, a dança tinha um sentido mais claro e significativo: girava 

em torno de reis, da republica, e do império. Do séc. VII ao Séc. VI A.C., Roma foi 

dominada pelos Etruscos, e surgiram as danças de origem agraria. Neste novo 

momento, podemos destacar também as danças guerreiras (costume entre os 

Salinos) celebradas ampiamente durante a primavera e em honra a Marte, deus da 

guerra, ou seja, ainda nessa época encontra-se a dança sagrada. 

A populaçao foi se tornando basicamente de soldados em Roma, onde em 

partes a dança começou a ser desprezada, sendo nesta nova fase incompativel com 

o espirito do povo conquistador, de um povo guerreiro. Ocorreu uma degradaçao da 

dança como também fizeram com a poesia, a escultura e a filosofia No Baixo 
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Império, na Roma cosmopolita da época, onde nao mais pOdia se representar o 

drama falado por causa da diversidade de Ifnguas e onde os espetaculos refletiam a 

decadencia da hist6ria, as artes tornaram cada vez mais grosseiras, sendo 

representadas pela violencia sadica do circo e a obscenidade da pantomima. A 

Dança foi, assim, envolvida na corrupçao do modo de vida romano (DINIZ, 2012). 

A Dança foi, assim, envolvida nesta corrupçao, entrando nas grandes festas 

aos deuses, que eram chamados de bacanais, por sua caracteristica um tanto 

quanto liberaI. A dança foi muito difamada neste periodo, pois era usada somente 

nas orgias sexuais e nos bacanais realizadas pelos pr6prios reis. A sociedade da 

época, nao enxergou que poderiam existir outras formas de dançar que nao fosse 

aquele tipo de dança "sexual" ou "excentrica" realizadas nas festas. Tais danças 

foram abolidas no periodo de decadencia do império romano e na implantaçao do 

cristianismo e basica mente todas as outras também. Diniz (2012) cita Wissmann 

(2008) e tomamos conhecimento que, 

Os padres da Igreja, Santo Agostinho entre elas, condenara "essa loucura 
lasciva chamada dança, neg6cio do diabo". Além desta maldiçao 
circunstancial, a contaminaçao do pensamento biblico pelo dualismo grego 
que levou Sao Paulo a opor o espi rito aos sentimentos e a desprezar o 
corpo: o bem, no homem, s6 esta na alma, e todo o mal vem da carne. Essa 
perversao dualista do cristianismo trouxe como consequéncias a 
consideraçao do corpo como obstaculo à vida da alma e a orientaçao da 
vida para outro mundo, com a negaçao da carne, que deve ser ignorada, 
punida, e mortificada (WISSMANN, 2008). 

Com a chegada do cristianismo, a razao primordial da existencia passava 

ser a salvaçao da alma. Para sua realizaçao, o corpo era visto como um empecilho. 

Nos cultos religiosos ainda existia um minimo espaço para a dança, urna dança 

sagrada, com o foco no sagrado e nao no corpo ou na dança propriamente dita. 

Entao no século XII, a dança foi banida de todo o tipo de culto religioso e da vida das 

pessoas. Assim foi do século XIII ate o século XV, a nao ser nos guetos da 

sociedade, onde a pratica ainda resistia (DINIZ, 2012). 

Destruidos por pestes, guerras, e com o predominio da fome nas cidades, o 

povo poe-se a dançar nos cemitérios e nos atrios das igrejas, caminhando pelo 

povoado da Europa. Essas danças foram chamadas de "Dança Macabra", criada por 

Macaber em 1424, que se inspirou na morte para tal (MEDEIROS, 2011). 

A partir do século XV, da-se inicio da era do renascimento, onde a dança 

volta a ser urna pratica social aceita, nao sendo mais vista como pura "exaltaçao do 
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corpo" ou pecado contra a alma. Pode-se dizer que nesta época a dança saiu do 

gueto, pois por ser repudiada pela tradiçao da igreja a dança foi mantida nos guetos 

da cidade como dito. 

Apareceram as "Tanzhaus" ou salao de dança neste periodo, devido a um 

grande numero de pessoas em um espaço reduzido. Entao eia volta com novas 

caracteristicas e com novas formas de movimentaçoes, conduzidas pela classe 

baixa. Ao terminar este periodo negro para a dança, surge também a dança dos 

"jograis", contando com poetas, musicos, atores, mimicos, dançarinos e acrobatas, 

que juntos formavam uma forma de espetaculo artistico (MEDEIROS, 2011). 

A dança prosseguiu como uma pratica social cultural, entrando entao nas 

altas classes da sociedade, surgindo os "Mestres de Dança". Para Ossona (1988, p. 

62,63), se nao fosse esse novo fenomeno - "o intercambio de bens culturais 

coreograficos entre classes altas e populares, e a apariçao dos 'Mestres de Dança', 

muitos deles de origem judaica, que tiveram grande influencia na vida cortesa", a 

dança na Idade Média, nao teria tido forca para sobreviver ao periodo renascentista. 

O primeiro grande professor de dança na Italia surge somente no final do 

século XV, Guglielmo Ebreo (Guilherme o Judeu), que teve um papel fundamental 

na histéria do ballet. Ele dava aulas para duques, como o Duque Urbino. Foi também 

o autor do primeiro tratado na dança, apresentando neste as qualidades e 

caracteristicas fisicas, corporais e emocionais que julgava que um dançarino deveria 

ter. Em um de seus tratados que se encontra pela primeira vez o termo "bal/eto", 

referindo-se a composiçao. (MEDEIROS, 2011). 

Com o nascimento do capitalismo, a burguesia regeu os novos padroes 

sociais e foi à nova classe regente da cultura e da arte. Os mestres de dança 

(cargos de confiança, acompanhavam seus nobres senhores. Mais adiante seriam 

professores de boas maneiras, sendo a dança parte da educaçao dos cavalheiros) 

refinavam a dança folcl6rica dos artesoes e da classe baixa (guetos) e adequavam

na a padroes mais elevados. Nesta ultima forma, voltavam ao povo, quando as 

classes superiores ja às tinham abandonado. Eles usava m a dança da classe inferior 

como base e em seguida acrescentavam e modificavam alguns passos e o formato 

e lançavam uma nova "forma de dançar", que voltava a classe baixa como uma nova 

dança. 

Em meados do século XVI, Catarina de Medicis, ao se casar com Henrique 

Il, leva das cortes da Italia para a França o BaI/et, "entretenimento que alternava 
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recitativos, canto, musica e dança", onde em 1581 é criado o BaI/et Comique de la 

Reine. O mestre de dança de Catarina era Balthazar de Beaujoyeux (BOURCIER, 

1987). Podemos comprovar sobre os mestres de dança neste pequeno trecho, 

Todos os cortesaos e os pr6prios reis eram amadores apaixonados da 
dança, habituados desde jovens à dança (como na maioria, tinham noç6es 
de musica e tocavam um instrumento). Henrique Il e Francisco Il foram 
alunos do mestre de danças milanes Virgilio Brascio; Carlos IX, de Pompeo 
Diobone; Henrique III, de Francesco Giera; Luis XIII, do francès Boileau e 
Lufs XIV, do ilustre Beauchamp (MICHAUT, 1978, p. 13). 

Durante muito tempo os balés foram diversao de principes e cortesaos, por 

eles realizados e para eles destinados. Com a construçao do edificio teatral, os 

balés sairam dos saloes rumo aos teatros. 

Para Ossona (1988, p. 64), com Jean George Noverre (1727 - 1810), o 

ballet transformou-se num genero puramente dançado. Noverre revolucionou a 

dança de sua época. 

Antes disso, em 1661 o rei Luis XIV ja criava aReai Academia de Dança, 

devido ao seu grande interesse pela arte. Durante o reinado de Luis XV em seguida, 

se generalizaram os "Bals Masqués" ou Bailes de Mascaras, difundindo mais ainda a 

pratica. Qualquer pessoa que pagasse a entrada poderia estar presente nas festas, 

sendo realizadas no Teatro da Opera. O primeiro destes acontecimentos foi ocorrer 

somente no final do ano de 1715 (MEDEIROS, 2011). 

O ballet entao toma todos os olhares, escapando do amadorismo para o 

profissionalismo, mudando a ética e transformando a técnica. Podemos dizer que 

houve uma democratizaçao social no ballet. 

Os movimentos dos braços, dos joelhos, os tempos saltados e batidos e logo 

depois as figuras de elevaçao, passarao a nao ser vistos do alto como na 

pantomima, mas de frente, horizontal como uma dança espetaculo (DINIZ, 2012). 

Com essa grande transformaçao da dança tomando seu lugar e se 

caracterizando a partir de suas necessidades, Michaut (1978) descreve que 

Beauchamp inventou um sistema de escrita coreografica a fim de anotar a sua 

dança por sinais. Sua obra inédita perdeu-se e se nao foi a partir dela, foi pelo 

menos de acordo com seu aluno Pécourt que Feuillet estabeleceu a sua coreografia: 

a primeira gramatica e o primeiro cédigo da Dança francesa, que mais tarde viraria 

base para se ensinar e aprender qualquer outra Dança. (DINIZ, 2012). 
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E assim seguiram ano a ano, com novos estilos e tendencias ritmadas. O 

inicio do século XX, segundo Garaudy, citado por Medeiros (2011) é marcado pelo 

aparecimento de alguns personagens importantes como Isadora Duncan, Ruth 

Saint-Denis e Ted Shaw. 

Duncan, natural dos Estados Unidos, busca a beleza natural da dança, 

mudando se entao para a Europa, cansada de tudo que era exigido para a formaçao 

de um bailarino, buscava voltar às origens da arte. Colocou as sapatilhas de lado 

para dançar descalça e com isso, nasceu a Dança Moderna, onde novas maneiras 

para suas manifestaçoes corporais foram criadas. A dança moderna na época nao 

se importava com a estética do movimento, com o belo e sim com o sentimento e 

veracidade ao dançar, da forma mais natural possivel, buscando agradar a si e ao 

seu pr6prio corpo também. Marilia de Andrade cita no prefacio de Ossona (1988), as 

palavras de Duncan "a dança em minha opiniao, tem como finalidade a expressao 

dos sentimentos mais nobres e mais profundos da alma humana. A dança deve 

impiantar em nossas vidas uma harmonia que cintila e pulsa. Ver a dança apenas 

como uma diversa o agradavel e frivola e desagrada-Ia". 

Rudolf Laban desenvolveu na mesma época a face cientifica e academica 

da arte, criando hoje a base da Escola de Dança Moderna. 

As modas e estilos mudaram de forma mais acelerada ainda, chegando à 

vez de voltar-se para a América, agregando as suas manifestaçoes aos estilos de 

dança existentes desde entao (no caso, europeu), que na época eram o Maxixe, o 

Tango, o Foxtrote e nos EUA especificamente o Genero Negro, e dai em diante 

varias novas formas latinas de dança surgiram. 

3.1.2 Inicio da Dança no Brasil 

Até aqui a hist6ria da dança foi lembrada no processo de civilizaçao do 

mundo. Diniz (2012) cita um trecho de Ellmerich (1964) falando que a dança 

brasileira foi vista pela primeira vez 

( ... ) em solo europeu, realizou-se em 1550 na cidade de Ruao, capitai da 
Normandia, por ocasiao da visita do rei Henrique Il de Valois e sua mulher, 
Catarina de Medicis. Num ambiente que devia representar a terra selvagem, 
ha pouco descoberta, 50 indios brasileiros, em companhia de mais de 200 
individuos, todos nus, pintados e enfeitados à moda dos primitivos 
habitantes do Brasil, simularam uma Iuta entre tupinambàs e tabajaras 
(ELLMERICH, 1964, p. 108). 
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Aqui no Brasil, todo o divertimento popular toma a forma de circulo para sua 

execuçao, como por exemplo, no Samba, também chamado Batucada, Jongo, Coco 

de Roda, Bambelo, aonde um solista vai ao centro e realiza um improviso 

(MEDEIROS, 2011). 

As festas oficiais no Brasil em que a dança estava presente, começaram 

somente com as recepçoes dos vice-reis no Rio de Janeiro, no século XVIII. 

As influencias das danças europeias e africanas foram muitas em nosso pals 

e podemos citar Polonaise, Mazurca, Polca (Europa) e Baiao, Batuque, Maxixe e 

Lundu (Africa). As influencias africanas estao muito mais enraizadas em nossa 

cultura do que as europeias, tanto nas formas quanto nos tipos, permanecendo até 

os dias de hoje. Algumas danças de influencias norte americanas também tem sua 

parcela hoje, como o Foxtrote, o Charleston, o Rock, o Country e a Dance Music. 

(MEDEIROS, 2011) 

O brasileiro nasceu bailando. Com o ritmo no sangue, a recriaçao animada e 

imprevista é surpreendente. Veja-se a multidao brasileira no carnaval, quando a 

orquestra "rasga" as sonoras marchas-frevos, cada um improvisa seu ballet 

(CASCUDO, 1969, citado por MEDEIROS, 2011). 

A dança brasileira é extremamente acrescida de outras danças, tendo 

influencias de varias culturas e povos. Para que possamos entender um pouco mais 

da nossa cultura e das influencias que a dança teve e tem sobre nossas vidas, era 

necessario fazermos um breve recorte histérico da mesma. 

A dança é uma linguagem universal do corpo e a forma mais antiga de 

expressao humana, é por onde se traduz toda a cultura e a historia de um povo, 

através dos movimentos realizados. A dança é a expressao da alma, comunicaçao 

nao verbal totalmente clara. 

Como ja dizia o ConfUcio no séc. VI: "Mostrem-me como dança um povo e 

eu Ihes direi se sua civilizaçao esta doente ou se tem boa saude". 

Vejamos entao, como a dança entra na area de Educaçao Fisica. Eia é um 

dos conteudos posslveis de ser trabalhado na area, tanto na escola como em outras 

dimensoes profissionais. 
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3.2 A IMPORTANCIA DA DISCIPLINA DE DANçA COMO CONTEÙDO 

CURRICULAR NA GRADUAçAO DO CURSO DE EDUCAçAO FISICA E 

POSSIVEIS AREAS DE ATUAçAo PROFISSIONAL 

Como acabamos de ver, a dança esta presente em nosso mundo desde os 

primérdios da humanidade. 

Com relaçao à Educaçao Fisica, eia esta inserida nos curriculos dos Cursos 

de licenciatura em Educaçao Fisica e é também um conteudo da disciplina a ser 

tratado nas escolas de acordo com os Parametros Curriculares Nacionais (PCNs) da 

area. 

Dentro do curriculo do curso de graduaçao em Educaçao Fisica, desde 

1971, a dança é uma unidade obrigatéria, nao mais sendo trabalhada somente nas 

disciplinas de ritmicas ou ginasticas, como era até a algum tempo atras. 

Realizando uma busca por materiais bibliograficos que discorriam sobre a 

area, nao se pòde deixar de notar a grande produçao que existe sobre dança na 

esco la e suas varias implicaç6es, produzidos por individuos na maioria das vezes da 

area de Educaçao, ou mesmo Educaçao Fisica. Quando colocamos no campo de 

pesquisa "Dança e Educaçao Fisica", tudo que aparece como resultado esta 

relacionado diretamente com o meio escolar e suas discussées, como se a dança 

dentro da Educaçao Fisica fosse somente trabalhada ou existente na escola. 

Quando temos a disciplina "Dança" na universidade/faculdades abre-se um leque de 

possibilidades para trabalharmos a mesma, e nao podemos enxergar somente a 

escola dentro disso. 

Dentro da area, o profissional que hoje se forma em Educaçao Fisica, pode 

trabalhar o conteudo dança em varios locais, tais como escolas tradicionais (tanto 

nas aulas de Educaçao Fisica como em aulas extracurriculares), escolas de ensino 

especial (tanto como forma de reabilitaçao corporal/social, como sendo um conteudo 

que se equivale a todos os outros), academias de dança (dando aulas de algum 

estilo especifico, de acordo com a sua especializaçao no mesmo, necessitando 

possuir uma carteira especial para dar aulas, chamada D.R.T), academias 

convencionais (como professor dos varios estilos de aulas que hoje sao totalmente 

ligados a dança, como o SH'BAM por exemplo), como atividades de recreaçao ( em 

hotéis, ou empresas de recreaçao), como treinamento competitivo ( caso seu 

objetivo seja estar em um grupo dessa caracteristica ou até mesmo montar um 
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grupo para competiçao), e até mesmo onde a dança nao é a atividade principal, mas 

que esta diretamente ligada, como em aulas de hidroginastica (dança esta 

diretamente envolvida). Com as devidas especializaç6es necessarias para cada 

area es pecifica , o profissional de Educaçao Fisica pode trabalhar a dança em muitos 

locais e de muitas formas, variando claro, seu objetivo. 

Dentro da Licenciatura em Educaçao Fisica, buscamos nos aprofundar mais 

na dança na esco la e o tipo de atuaçao que o profissional educador fisico possui. 

Muitas escolas possuem aulas de dança em horarios extracurriculares, 

tendo na maioria das vezes um aspecto de treinamento ou de grupo para 

apresentaç6es, sendo em muitas ocasi6es compostas pelos alunos que se 

destacam nas aulas de Educaçao Fisica em dança, que ou sao convidados (as) para 

estarem nas aulas, ou vao por vontade prépria ou dos pais. 

Nas aulas de Educaçao Fisica escolar, dependendo da instituiçao e do 

docente que leciona, a dança pode ser trabalhada ou nao. Pode ser que eia seja 

trabalhada somente para apresentaç6es de fim de ano, ou de festas juninas, 

desvalorizando todo o potencial desta pratica tao rica. Em algumas escolas que ja 

tive a oportunidade de ir e trabalhar o conteudo, percebemos a resistencia tanto dos 

professores de Educaçao Fisica, como dos alunos em fazer a aula, seja por 

quest6es de genero (trazendo o preconceito existente com relaçao a pratica), seja 

pelo professor que diz que nao existe estrutura adequada para dança, ou mesmo 

por nao se sentir preparado para trabalhar com o tema. Até mesmo por achar que os 

alunos nao irao fazer, entao nem apresenta a proposta. 

Porém, vemos que isto nao se aplica a outros conteudos dentro da 

Educaçao Fisica. Sabemos que ainda existe um foco exacerbado para os esportes 

dentro de nossa area, muitas vezes os colocando como foco principal da disciplina. 

E também sabemos que a estrutura de nossas escolas estaduais e municipais nao é 

das melhores, onde muitas vezes contamos com quadras esburacadas, nao planas, 

com falta de traves e cestas, ou seja, com uma estrutura totalmente falha, mas ainda 

assim, damos prioridade para o trabalho com os esportes. Quer dizer que o 

problema nao é totalmente estrutural como muitas vezes dizem. Creio que o maior 

problema começa com o préprio professor docente, seja por pré-conceito com 

relaçao ao conteudo (especificamente os professores de genero masculino) ou por 

falta de se sentir apto para o mesmo. Entrariamos ai na formaçao e em uma questao 

curricular, que aqui nao é meu foco. Porém acredito que isto precise ser revisto, 
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sendo necessaria urna reformulaçao curricular para abarcar de forma mais 

especifica este conteudo tao importante em nossas vidas. 

3.3 PORQUE A DANçA É IMPORTANTE NO PERioDO ESCOLAR COMO 

CONTEUDO DAS AULAS DE EDUCAçAo FiSICA? 

O conteudo dança dentro das aulas de Educaçao FIsica deve ser trabalhada 

com cautela e dentro do foco correto para o ambito escolar. 

A dança, no contexto escolar, é pedagégica e nao possui exigencias de 

idade, preparo fIsico, corporal, postura e flexibilidade, respeitando os limites de cada 

um. Nao ha, igualmente, qualquer compromisso de acertar ou errar, mas sim de 

descobrir suas habilidades, podendo ser ensinada como as demais atividades, nao 

trabalhando apenas com os movimentos, mas também com os sentimentos e as 

emoçoes (CARBONERA & CARBONERA, 2010). 

Ehrenberg & Galhardo (2010, p.11) nos apontam que "a dança deve estar 

inserida nas escolas nao de forma técnica, mas sim de urna maneira que os alunos 

possam se descobrir sozinhos, conhecendo tradiçoes, diferentes culturas e até 

mesmo danças do préprio cotidiano. Deste modo, o aluno é estimulado a conhecer 

manifestaçoes que ja foram criadas e recriadas ao longo dos anos". 

Outra autora nos confirma sobre os beneflcios do conteudo imerso nas aulas 

de educaçao ffsica. Penha (2010, p.g) diz que "conforme observado, a dança traz 

muitos beneffcios, tornando o aluno mais critico durante sua vida cotidiana, pois ele 

pode utilizar a dança como forma de lazer, ganhando mais um instrumento de 

comunicaçao através do corpo em movimento. Dessa forma, pode conhecer melhor 

a si préprio, o que contribui para a melhora da sua autoestima, podendo diminuir o 

stress do dia a dia através da dança". 

Carbonera & Carbonera (2010, p.11) observa que una criança pode ser 

observado que a dança se manifesta muito cedo, desaparecendo também cedo, por 

vergonha, falta de estimulos de profissionais que nao se acham capaz de trabalhar 

com a dança e entre outros. Devemos colocar a dança em pratica nao a deixando 

apenas no papel onde tudo fica bonito e sim a jogar na pratica para ver se funciona". 

Oliveira e Honorato (2010) nos relembram que nas Diretrizes Curriculares da 

Educaçao Basica Educaçao Fisica do Governo do Parana (2008) diz claramente que 

- o professor deve estar ciente de que a dança é um elemento muito importante para 
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a disciplina de Educaçao Fisica, podendo colaborar para a criatividade, o senso 

comum, a expressao corporal, a sensibilidade, a cooperaçao. Sabendo que a dança 

contribui muito para o desenvolvimento de cada educando, as Diretrizes do Estado 

do Parana tem uma proposta de ensino muito interessante. Nessa proposta, sugere

se que o professor demonstre, na pratica, uma dança do cotidiano dos alunos e 

depois uma dança cultural fazendo assim uma intervençao entre as duas, 

explanando o histérico de cada uma, bem como a influencia que a sociedade tem 

sobre elas, seus significados e caracteristicas, para que se possa refletir, discutir 

sobre o assunto. 

Sendo assim, pode-se afirmar que dança é uma sequencia de movimentos 

para expressar os sentimentos seja de forma visual, verbal ou musical, ja que a 

dança esta relacionada ao modo que se compreende préprio corpo, possuindo um 

vocabulario de gestos e passos, com regras que se possam justificar por um 

movimento, seguido ou nao por outro (LANGENDONK & RENGEL, 2010). 

Nesta pratica, os alunos podem perceber seu corpo como um instrumento 

para novas possibilidades de movimento, onde as experiencias motoras trabalhadas 

sao inumeras, auxiliando inclusive em outras variaveis do movimento ritmados. As 

aulas de dança devem proporcionar a livre expressao e a vivencia de uma 

comunicaçao criativa. A inclusao do ritmo musical anexo à dança é de extrema 

importancia para o aluno, nao o auxiliando somente nas aulas, mas em toda sua 

vida, entendendo como funciona o movimento operado a partir do ritmo. Possibilita a 

vivencia de movimentos ritmo-expressivos, uma nova consciencia de corpo e um 

instrumento de socializaçao, proporcionando uma liberdade ritmica. 

No processo educativo em dança, devemos refletir enquanto profissionais, 

na técnica utilizada e qual o seu objetivo, contextualizando as necessidades do 

meio, identificando interesses e gerando novas oportunidades naquele contexto. O 

professor deve ter consciència de quais objetivos educacionais deseja atingir com 

aquela pratica, entendendo para que rumo levara o conteudo. 

O trabalho com a dança solicita de criatividade, desprendimento de 

paradigmas sociais, e principalmente tornar a dança acessivel no contexto em que 

estara inserido, tornando-o possivel a todos os alunos. 

Varias quest6es problematizadoras podem surgir no percurso nesse trabalho 

com dança. Quase sempre as quest6es de genero ficam expostas a este processo, 

dependendo do ano que se esta trabalhando e da condiçao atual do contexto. 
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Alguns meninos podem nao querer fazer a aula, por questoes culturais, que foram 

impostas a eles ao longo de sua vida, desde que se conhecem por ser humano, no 

caso, "menino nao dança". A dança possibilita trabalhar estas questoes juntos aos 

alunos, sendo um link para questoes de gemero e pré-conceitos estabelecidos. 

Outro ponte que vejo muito importante é a discussao da dança e dos novos 

modismos lançados pelos meios de comunicaçao de massa. O professor deve 

trabalhar o senso critico dos alunos quanto a este assunto, trabalhando questoes 

midiaticas e da dança-espetaculo, deixando claro que o objetivo das aulas nao vi sa 

performance, aplicando sempre o conteudo a partir de seu aspecto educativo. 

A improvisaçao em dança também é uma forma de trabalhar o conteudo 

com seus alunos. A construçao conjunta deles em coreografias ou em novos passos 

trabalha a criatividade e a liberdade de movimento, permitindo que eles tragam, ou 

externalizem, o que existe em seu acervo motor na parte de movimentos , trazendo 

algo de sua vida e do seu dia a dia para dança, ritmando movimentos ja realizados 

em suas vidas. Cabe ao professor conduzir atividades que possibilitem esta 

liberdade corporal a eles. A improvisaçao é uma opçao de aprendizagem em dança, 

na medida dos interesses e das condiçoes dos participantes, que foge às formas de 

trabalho e técnicas de movimento carregadas pela distinçao de gemero, permitindo 

"no minimo, que os individuos criem formas do se movimentar [ ... ] ou resgatem em 

outro espaço, sob outro estimulo, as formas do se movimentar préprio e do 

quotidiano, dando-Ihes outra dimensao através da reflexao e validaçao pedagégica 

das possibilidades individuais" (SARAIVA-KUNZ, 1994, p. 167, grifo meu). 

Nessa perspectiva, a dança-improvisaçao "descobre" os estilos de dança e 

de movimento, nos quais meninos e meninas podem se identificar conjuntamente e 

pode favorecer ao trabalho de iniciaçao que podera, gradativamente, propiciar a 

interaçao. A abrangencia da improvisaçao sobre os aspectos artisticos e educativos 

da dança consolida-se numa "praxis", baseada em "vivencias" - como sao 

denominadas as aulas - nas quais se aliam o fazer, a problematizaçao e o dialogo, 

gerando a experiencia. (SARAIVA, 2009). 
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3.4 EXPERIENCIA PESSOAL COM DANçA - DESDE A ESCOLA ATÉ AS 

ACADEMIAS DE DANçA 

Minha experiéncia com dança começou quando eu cursava aulas de Street 

Dance e outros ritmos presentes na época, na escola da quinta série até a oitava 

série (antigo formato) em um horario extracurricular. Eram aulas sem objetivo de 

treinamento, porém, em algumas oportunidades ocorriam apresentaç6es do que 

aprendiamos nas aulas, inclusive no final de ano nos espetaculos que a escola 

realizava. Meu interesse por dança sempre foi grande, até que em 2007 procurei 

uma esco la para fazer aulas de Street Dance ou Hip Hop Dance (termo comercial 

usado erroneamente por escolas, pois o termo Hip Hop refere-se a uma cultura, nao 

a um estilo de dança). 

Comecei a fazer aulas e em 2009 entrei por grupo de competiçao da escola 

de dança, onde os treinos foram intensificados, sendo bem diferentes do formato de 

aula comum de dança. Tfnhamos que atingir objetivos, treinar bastante para as 

competiç6es que viriam a seguir, sendo algo mais profissional. De todo tipo de aula 

e de cursos possivel eu participava, com o objetivo de auxiliar em meus treinos. Aos 

poucos fui desenvolvendo movimentaç6es que antes eram impossiveis para o meu 

corpo, e com os treinos comecei aver um novo acervo motor disponivel. Vi que 

minha velocidade de pensamento e de fixaçao das coreograticas aumentava 

rapidamente, sendo muito benéfico para mimo 

De acordo com Cavasin & Fischer (2010) a dança permite transmitir valores 

fisicos através dos movimentos corporais motores (saltos, corridas e outros) e 

psicomotores, quando ha movimentos de coordenaçao entre braços, pernas, 

cabeças e tronco. Também possui valores morais e socioculturais trazidos pelas 

danças folcl6ricas, onde a disciplina na realizaçao das técnicas é fundamental. Traz, 

também, valores mentais através de concentraçao e do raciocinio na fixaçao das 

sequéncias coreograficas. 

Liano (2005) (apud NANNI 1995) ainda ressalta que a dança, como meio de 

educaçao do movimento contribui para o desenvolvimento das quest6es intelectuais 

como: atençao, memoria, raciocinio, curiosidade, observaçao, criatividade, 

exploraçao, entendimento qualitativo de situaç6es e poder de critica. 
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Toda essa teoria fora confirmada por mim, mesmo sendo numa situaçao 

diferente da escolar. O objetivo aqui seria entender como a dança atua 

beneficamente em nossas vidas, independente do tempo que se gasta a eia. 

Eu pesquisava musicas, videos e buscava cada vez mais ter conhecimento 

dos variados estilos dentro do "Hip Hop Dance". No final de 2009 era um tipo de 

professora assistente para os professores efetivos da escola. Quando eles 

precisavam faltar ou precisava m que eu ministrasse a aula, eu estava disponivel. 

Treinava basicamente cinco horas por dia tres vezes na semana (segunda, quartas 

e sextas) e uma hora e meia duas vezes na semana (terças e quintas). 

Em janeiro de 2010, fiquei responsavel por uma turma infantil para dar aula 

(8 a 10 anos) e continuava como professora auxiliar também. Na academia de 

dança, o foco dos alunos que estavam ali era aprender a dançar aquele estilo 

buscado e aprender novas coreografias dentro do que eles mais gostavam. Eu 

buscava inteirar coreografias e momentos de improvisos possibilitando a criaçao por 

parte deles. Dei alguns cursos em alguns lugares e fui me especializando na area. 

No final de abril de 2010 tive duas fraturas por stress, uma em cada pé ao 

mesmo tempo, e a partir dai uma série de les6es fisicas em funçao do excesso de 

treinamentos, de um sobrepeso e de uma genética nao muito propensa para essa 

vida que eu buscava. 

A partir dai, tive que parar com as aulas que eu lecionava, mas continuei 

envolvida no grupo até o inicio de 2012, nao mais dançando, e sim auxiliando com 

quest6es organizacionais. Eu os auxiliava e trabalhava com as quest6es 

burocraticas necessarias para participar das competiç6es, sendo uma das 

responsaveis pelo grupo. A ultima competiçao que participei foi em julho de 2010, 

em um evento em Curitiba, onde estava passando por um intenso processo de 

fisioterapia para conseguir participar da competiçao. Em 2012 me afastei do grupo, 

dos eventos e de tudo que se relacionava a dança, por nao poder participar da forma 

como eu gostaria, sendo esta minha opçao. 

Neste curto periodo que estive envolvida com estas praticas , porém muito 

intenso, aprendi muitas coisas e tive varias experiencias que me ajudaram aver 

como a dança foi importante no convivio social, e como as experiencias ritmicas me 

auxiliaram em varias atividades do dia a dia e da prépria faculdade. De acordo com 

Achcar (1998) a dança desenvolve estimulos como: 

• Tatil - sentir os movimentos e seus beneficios para o corpo; 
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• Visual - ver 05 movimentos e transforma-Ios em atos reais, cépia; 

• Auditivo - ouvir a musica e dominar o seu ritmo; 

• Afetivo - emoç6es e sentimentos propostos na coreografia; 

• Cognitivo - raciocinio rapido, ritmo, coordenaçao motora, capacidade de 

fixaçao aumentada; 

• Motor - esquema corporal, coordenaçao motora associada a equilibrio e 

flexibilidade. 

Tudo na vida que exige um pouco de ritmo e movimento, a pratica da dança 

fez melhorar muito. Na faculdade, fizemos aulas de capoeira e mesmo nao tenho 

conhecimento nenhum das técnicas da pratica, era muito mais facil de aprender, 

pois a facilidade de fixar 05 movimentos e reproduzi-Ios ja era grande, sendo fa ci I 

transformar qualquer movimento em dança. Em aulas na academia (de Jump, ou de 

outros estilos que envolvessem um pouco de dança) a facilidade para acompanhar é 

clara e efetiva. 

Antes de me lesionar mais seriamente tive oportunidades de dar aulas de 

dança em algumas escolas e percebi que o foco era totalmente diferente da 

academia de dança. Na escola, 05 aspectos psicossociais, afetivos, motores, 

cognitivos e pedagégicos teriam que ser vistos e trabalhados, aliados a pratica. 

Deve-se ter um objetivo claro em trabalhar o conteudo dança. 

Como disse Barreto (2004, p. 7), una Educaçao Fisica, através de 

movimentos e musicas, a dança seria uma forma de expressar 05 sentimentos, com 

o intuito de promover condicionamento fisico, equilibrio, coordenaçao, conhecimento 

do préprio corpo, capacidade de movimento, autonomia, respeito, responsabilidade, 

interaçao, liberaçao da imaginaçao, ou seja, formar cidadao e nao ver a dança 

somente como conteudo e sim como lazer e prazer para avida cotidiana". 

Na escola, se estabelece uma relaçao muito préxima com 05 alunos, e nas 

aulas de Educaçao Fisica é onde eles expressam corporalmente seus sentimentos, 

suas raivas, seus anseios, seus medos e outros sentimentos e sensaç6es. É onde 

eles tém a liberdade de reproduzir, tendo uma Iiberdade corporal de agir, correndo, 

pulando, gritando, saltando e dançando. 

De acordo com o que vimos até este momento, podemos dizer também que 

a dança nao pode ser reduzida meramente como uma possibilidade de auxiliar as 

habilidades motoras ou de socializar o individuo, existindo na dança o aspecto de 
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expressao cultural do nosso povo, existindo na pratica uma expressao viva de nossa 

histéria, nossos costumes e nossas crenças. Nao podemos somente atribuir a dança 

a sentidos e possibilidades de movimento, isso seria causar um reducionismo na 

intençao da mesma, mesmo no contexto escolar. 

A dança é possuidora de uma linguagem prépria e expressiva, e pode ser 

vista como uma das representantes da linguagem que conta a histéria da 

humanidade. Temos que dialogar a educaçào com a arte, usando todos os 

elementos que a dança nos fornece (BRASILEIRO, 2003). Por exemplo, na 

disciplina de Artes, a dança é vista como uma arte que trabalha diretamente com o 

corpo de forma que o artista expresse suas emoçoes por meio de criaçào e 

movimentos com o seu préprio corpo. Nao se ve a dança somente como forma de 

expressar emoçoes e sentimentos e sim como maneira de trabalhar a mente, na 

qual o artista deve pensar e sentir antes de fazer qualquer movimento (MARQUES, 

2007). 

Brasileiro (2003) cita que Saraiva Kunz et al. (1998, p. 19) corroboram o 

nosso entendimento de que, através da dança, se procede ao resgate/produçao da 

cultura, sendo esse o objeto da Educaçao: 

[a dança] possibilita a compreens~olapresentaç~o das praticas culturais 
de movimento dos povos, tendo em vista uma forma de autoafirmaç~o 
de quem fomos e do que somos; eia proporciona o encontro do homem 
com a sua hist6ria, seu presente, passado e futuro e através dela o 
homem resgata o sentido e atribui novos sentidos à sua vida. 

Fux (2007) ressalta sobre a aplicaçao da dança na escola, afirmando que, 

Dançar, entao, nao é um adorno na educaçao, mas um meio paralelo a 
outras disciplinas que formam, em conjunto, a educaçao do homem. 
Integrando-a nas escolas de ensino comum, como mais uma matéria 
formativa, reencontrariamos um novo homem com menos medos e com a 
percepçao de seu corpo como meio expressivo em relaçao com a pr6pria 
vida (FUX citado por SCARINGI apud VOLPI, 2007 p. 2). 

Depois de entendermos algumas questoes da dança, como beneficios, a 

dança na escola, o que eia carrega consigo e sua relaçao com o ser humano, 

visualizando também como eia entrou em minha vida, prosseguimos com a pesquisa 

da dança dentro das produçoes academicas de pés-graduaçao em educaçao fisica, 

observando alguns dados e fazendo posterior analise. 
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3.5 A TEMATICA DA DANçA NAS PRODUçOES DE P6S-GRADUAçAO EM 

EDUCAçAO FIsICA 

Sendo a dança essencialmente importante dentro da Educaçao Fisica, é 

significativo tentarmos entender o que vem sendo pesquisado na area academica 

sobre essa atividade-meio, mais especificamente nos cursos de p6s-graduaçao, em 

nivei de mestrado e doutorado, dentro da linha de pesquisa da aérea de Educaçao 

Fisica. 

Para obtençao de dados, utilizou-se o banco de teses da CAPES 

(Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivei Superior), no site deste 

6rgao de fomento para localizaçao dos trabalhos. Na area dos resumos, coloquei no 

campo "Assunto" a palavra/descritor "Dança". Escolhi primeiro o nivei de mestrado e 

em seguida o de doutorado, colocando desde o ano de 2004 a 2010 no campo 

"Ano". Quando apareceram os trabalhos, abri cada um e observei quais estavam 

escrito "Educaçao Fisica" no campo "Area do Conhecimento". Quando juntamente 

com o escrito de Educaçao Fisica na area do conhecimento também possuia 

"Ciencias da Saude" o trabalho também era contabilizado. 

Os trabalhos que nao possuiam referencia de area com o tftulo "Educaçao 

Fisica" e sim a "Ciencias da Motricidade" ou "Ciencias do Movimento" também foram 

considerados, pois se entende que de universidade para universidade pode haver 

uma mudança na nomenclatura do curso, por mais que nao seja exatamente o 

mesmo mode lo ou a mesma grade, considero como area equivalente a Educaçao 

Fisica, por questoes que nào me cabem discutir aqui neste trabalho. 

Os trabalhos foram separados e colocados em tabelas, sendo utilizado um 

instrumento de avaliaçao para melhor organizaçao e visualizaçao dos trabalhos, que 

segue abaixo para visualizaçao: 
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TABELA 1-INSTRUMENTO DE AVALlAçAo UTILIZADO PARA ANALISE DOS DADOS 
COLETADOS 

INSTRUMENTO DE AVALIAçÀO 

1. FONTE DE INFORMAçÀO CAPES 

3. T'TULO 

5. ORiENTADOR 

7. PPGEF INSTITUlçAO 

9. PALAVRAS-CHAVE 

11. TEMA/FOCO DO QUE TRATA O TRABALHO 

13. TÉCNICAS DE TRABALHO DE CAMPO ENTREVISTA, O BSERVAçAo, ETC. 

15. OBSERVAçÒES COMPLEMENTARES 

FONTE: MEDEIROS (2007) 

SE MAIS ALGUMA COISA VALE A PENA 
SER COMENTADA SOBRE O TRABALHO 

Utilizando esta tabela, analisava os resumos e recolhia as informaçées 

necessarias distribuindo no instrumento. Quero ressaltar aqui que foram utilizados 

os resumos dos trabalhos e algumas dificuldades foram encontradas quando o 

mesmo nao estava redigido corretamente ou quando faltavam informaçées. Esse 

fator nao altera o numero de produçées e sim o entendimento do tema o qual o 

trabalho realmente tratava. 

Foram utilizados o método de pesquisa bibliografica e analise de dados por 

meio do estado da arte, organizando e relacionando os dados obtidos para posterior 

analise. 



34 

4 ANALISE DE DADOS 

4.1 ANAuSE QUANTITATIVA 

Ao todo foram produzidos 74 trabalhos de mestrado e 10 de doutorado, 

totalizando 84 trabalhos de 2004 a 2010, no que se refe re à tematica de dança nas 

produç6es académicas da area de Educaçao Fisica. 

Como primeira analise podemos listar as universidades produtoras de 

conhecimento da area de Educaçao Fisica que possuem trabalhos dentro do portai 

da CAPES, dos mais variados conteudos. Segue a lista das Universidades que 

produziram na p6s-graduaçao dentro da area, desde 2004 a 2010: 

TABELA 2 - LISTA DAS UNIVERSIDADES PRODUTORAS E SUAS RESPECTIVAS SIGLAS 

UNIVERSIDADE SIGLA 

Universidade Cat61ica de Brasilia UCB 

Universidade Estadual de Londrina UEL 

Universidade do Estado de Santa Catarina UESC 

Universidade Federai do Parané UFPR 

Universidade Federai do Rio Grande do Sul UFRGS 

Universidade Federai de Viçosa UFV 

Universidade Metodista de Piracicaba UNIMEP 

Universidade de sao Paulo USP 

FONTE: Base de dados CAPES. 
NOTA: Dados trabalhados pela autora da monografia. 
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Logo em seguida, podemos analisar quanto produzimos por ano dentro da 

area de Educaçao Ffsica relacionado ao todo, no que se refe re a pesquisas 

relacionadas à dança, tanto no mestrado como no doutorado. 

TABELA 3 - RELAçÀO DA PRODUçÀO ACADEMICA GERAL E PELA AREA DE EDUCAçÀO 
FIsICA NO QUE SE REFERE A DANçA PELO MESTRADO (2004 A 2010) 

2004 86 4 

2010 127 14 

FONTE: Base de dados CAPES. 
NOTA: Dados trabalhados pela autora da monografia. 

Observamos nesta tabela que as teses publicadas aumenta ram em numero 

crescentemente, de 2004 a 2010, ou seja, cada vez mais estamos produzindo 

trabalhos para p6s-graduaçao. No que tange a nossa area, tivemos um aumento 

graduai e crescente até o ano de 2009, com uma diminuiçao de 2 trabalhos no ano 

de 2010. Em 2006 e 2007 mantivemos o mesmo numero de trabalhos, para em 

seguida aumentar. Nota-se que com relaçao aos numeros totais de teses, as 

pesquisas desenvolvidas por p6s-graduandos na area de Educaçao Fisica 

relacionados à dança podem aumentar, para que mais estudiosos surjam e mais 

conhecimento seja produzido. No apice do numero de trabalhos publicados 

relacionados à dança, que foi em 2009, produzimos 21,7% do total, distribuindo os 

outros 78,3% para outras areas do conhecimento. Vejamos alguns dados do 

doutorado. 
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TABELA 4 - RELAçAO DA PRODUçAO ACAD~MICA GERAL E PELA AREA DE EDUCAçAo 
FIsICA NO QUE SE REFE RE A DANçA PELO DOUTORADO (2004 A 2010) 

2004 19 2 

2006 1 

2006 27 

2010 31 1 

FONTE: Base de dados CAPES. 
NOTA: Dados trabalhados pela autora da monografia. 

Diferentemente do mestrado, no doutorado nao temos teses produzidas em 

ordem crescente, nem no total publicado e nem nos trabalhos produzidos por 

individuos da area de educaçao fisica. O ano de 2004 foi o ano que mais 

produzimos conhecimento relacionado à dança pela nossa area, sendo 2 teses. No 

ano de 2007 nao produzimos nada que se relacionasse a dança pela nossa area e 

nos demais anos, tivemos um trabalho publicado neste nivei por ano. 

Com relaçao à quantia de trabalhos produzidos no mestrado e no doutorado 

por cada universidade, observamos a quadro a seguir e o grafico referente à 

mesma: 

TABELA 5 - RELAçAo DA QUANTIDADE DE TESES E DISSERTAçOES DE MESTRADO E 
DOUTORADO PRODUZIDOS POR ACADEMICOS DA AREA DE EDUCAçAo FIsICA 
E SUAS UNIVERDIDADES (DE 2004 A 2010) 

PPGFE 

UNIVERSIDADE METODISTA DE 
PIRACICABA 

UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO 

MESTRADO 

9 

DOUTORADO 

1 

3 

O 



UNIVERSIDADE CATÒLlCA DE BRASiLIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA 

UNIVERSIDADE sAo JUDAS TADEU 
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• Mestrado 

. Doutorado 

Observando O grafico acima, podemos ver com mais clareza que a UNESP é 

a universidade que mais produziu conhecimentos relativos à dança no nivei do 
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mestrado, com 16 trabalhos produzidos de 2004 a 2009, seguido em segundo lugar 

pela UFSC com 14 trabalhos no mesmo periodo. Em terceiro lugar temos a UGM 

com 10 teses produzidas pela area. A UFPR ficaria em sexto lugar no que se refere 

a produç6es sobre dança no nivei de mestrado. 

Ja na p6s-graduaçao no nivei de doutorado temos somente 3 universidades 

das 16 listadas que produziram teses, sendo elas a UNICAMP, a UNESP e a UGF, 

respectivamente por ordem de maior produçao, sendo primeiro, segundo e terceiro 

lugar. A UNICAMP produziu nestes anos 6 trabalhos referentes ao assunto aqui 

falado, estando a frente das outras universidades no que se refe re a produçao vinda 

da area de educaçao fisica sobre dança. 

Observando o grafico podemos notar que a UNESP possui um 6timo numero 

de trabalhos no mestrado e alguns de doutorado, sendo a universidade que de um 

modo geral tem o maior indice de publicaç6es. Das que produziram pros dois niveis 

de p6s-graduaçao, temos a UGF, a UNICAMP e como ja dita a UNESP, as demais 

possuem publicaç6es s6 na area do mestrado. Isso depende também dos tipos de 

programas de especializaç6es as universidades ofertam aos alunos. 

4.2 ANAuSE DAS TEMATICAS PRODUZIDAS 

Com relaçao às tematicas produzidas nos trabalhos, desde 2004, diversos 

foram os temas tratados dentro da dança. Quando iniciei minha pesquisa, imaginei 

que trabalhos referentes à dança na escola seriam a maioria, destacando aqui 

também a importancia de se pesquisar outras vertentes da area de dança. Observei 

que nao ficamos somente na area escolar. Olhando as tematicas desde o ano de 

2004, no que se refere ao mestrado primeiramente, vemos que os temas e assuntos 

sao bem diversos, até mesmo por existirem trabalhos de diversos estados e 

universidades. Encontrei pesquisas bibliograficas sobre dança, tratando de sua 

evoluçao hist6rica; trabalhos de cunho investigativo, que se perguntam se os 

professores formados na graduaçao de Educaçao Fisica estao aptos a trabalhar a 

tematica na escola; outros que falam sobre a expressao corporal e a dança e como 

isso se constitui para o individuo que recebe estas aulas, seja ele adolescente, 

criança ou adulto; também vi varios trabalhos de como a dança nos 

tratamentos/melhora/prevençao de diversas patologias. Foram feitos estudos mais 

especificos sobre as consequencias de se utilizar um programa de dança em 
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pacientes que possuam transtornos mentais ou problemas motores, trazendo 

também os resultados apontados. Outro trabalho nesse sentido foi urna pesquisa 

feita sobre a dança e o cancer de mama, mostrando como a pratica pode ser 

benéfica neste periodo de tratamento e como pode ajudar a enfrentar a doença. 

Muitos trabalhos apareceram de carater regional ou local, sendo pesquisas 

especfficas daquele municipio/cidade proposto. Alguns trabalhos sobre dança de 

rua/Street Dance surgiram, citando, por exemplo, qual era o sentido da dança de rua 

para jovens de porto alegre, ou com relaçao às mulheres no break no Rio de 

Janeiro, tratando-se de genero também. Outros relacfonados à midia, como a 

influencia da TV e da musica nos comportamentos de crianças de 7 a 8 anos em 

movimentos de dança. 

Com relaçao à dança esportiva para cadeirantes, foram detectados alguns 

trabalhos que relacionavam as emoçoes da dança para cadeirantes e suas possiveis 

melhoras depois do inicio da atividade, seja no aspecto motor, afetivo, e integrativo, 

pois a dança nos traz esse carater socializador também. Anexo ao tema, foram 

pesquisadas a fisiologia em dança esportiva para os cadeirantes. 

Notei alguns trabalhos sobre bailarinos classicos, no que se refere ao olhar 

deles para a representaçao que a sociedade tem deles, tentando entender também 

como eles mesmos se veem e como a midia os ve. Sempre nesta tematica, 

questoes de treinamento e estudos fisiolégicos dos bailarinos eram feitos, visto que 

o ballet classico possui sua vertente na ideia de treinamento intensivo, que é 

comparado a um treinamento desportivo por exemplo. O nivei de exigencia senao 

igual pode ser muitas vezes até maior do que um treino desportivo. Entao, procurou

se identificar nas investigaçoes até onde os bailarinos aguentam os treinos, e qual 

seu nivei de lactato e fadiga muscular pés-treino (e tematicas de aspecto fisiolégico) 

foram pesquisadas. 

Varios estudos sobre a disciplina "Dança" na graduaçao surgiram, relatando 

sobre como a matéria alterou a dinamica da turma, quebrando com alguns tabus 

existentes nos individuos que estavam presentes; com relaçao às situaçoes de 

genero presentes na dança, por exemplo, em dança de salao, onde homens e 

mulheres possuem seu papel bem definido e como trabalhar isto na escola; e 

observando se depois das aulas os graduandos se sentiram mais aptos a trabalhar o 

conteudo na escola. Ainda no mesmo assunto, surgiram tematicas dizendo que seria 

necessario mais tempo de aula na graduaçao para disciplina, relatando um pouco da 
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visao dos alunos sobre a dança, fazendo um paralelo com sua futura pratica na 

escola. 

Ja no que se refere às formas de aulas, outros pesquisaram sobre como 

acontecia o ensino da dança na esco la e quais eram os métodos aplicados para 

esse ensino (o que os professores estavam utilizando), algumas dicas de 

aprendizagem, observando se eram métodos que obtinham certo sucesso na 

aprendizagem sobre os alunos ou nao. 

Uma gama muito grande de trabalhos sobre a dança dentro das atividades 

fisicas para idosos . Desde qual o papel das danças folcléricas na motivaçao da 

atividade fisica, até as melhoras que os idosos (as) apresentaram quando estavam 

inseridos em algum programa de dança, relacionando com a melhora em sua 

qualidade de vida, e seu bem estar. Nesses casos, a dança aparece como 

promotora da saude. 

Outras tematicas diversas apareceram, como a analise dos elementos de 

uma composiçao coreografica; a dança em praticas extracurriculares nas escolas, 

as formas como a dança contribui para inserçao social de jovens na periferia das 

grandes cidade; professores de Street Dance de SP, estudando sua formaçao e 

ensino geral; a dança na educaçao infantil, dança improvisaçao; praticas do lazer; e 

sobre dança do ventre. 

Dentro dos estilos de dança mais conhecidos em nossa cultura e sociedade, 

apresentaram-se trabalhos falando sobre dança de salao, hip hop ou street dance, 

breaking, dança improviso, ballet classico, dança do ventre e dança esportiva (para 

cadeirantes). 

Ja nos trabalhos de doutorado, vi as tematicas serem abordadas com mais 

"profundidade" no assunto, considerando que para realizar a pesquisa no doutorado 

o aluno de pés-graduaçao tem mais tempo para finalizar a tese. Pesquisas sobre o 

Estético e o Politico na Dança apareceram, sendo um tema bem ampio e de grande 

trabalho para o pesquisador. Outro seria sobre a arte cenica nao logocentrica e os 

personagens presentes; o corpo natural e artificial; a criaçao e capacidades plasticas 

do corpo; a redescoberta de linguagens corporais do cadeirante que dança e as 

relaç6es de identidade relacionadas a praticas corporais. 

Com relaçao ao curriculo, surgiu um trabalho sobre reestruturaçao dos 

curriculos do licenciado em Educaçao Fisica, fazendo uma analise do mesmo. 

Estudos dos efeitos de exerc[cios em idosas, relacionados a dança, pesquisando a 
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capacidade funcional e controle postural surgiram, trazendo as influencias sobre 

indicadores antropométricos e pulmonares em idosas. 
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5 CONSIDERAçÒES FINAIS 

Concluo com o presente estudo que trabalhos caracterizados como "Estado 

da Arte" sao necessarios para todas as areas, para um melhor entendimento do que 

esta sendo produzido e gerado pelas mesmas. Quando pesquisamos, coletamos 

dados e analisamos, estamos auxiliando para o melhor esclarecimento e 

organizaçao dos conteudos, permitindo-nos ter uma visao mais ampia sobre 

determinado assunto. Por exemplo, hoje, eu ja saberia dizer em questao de dados 

ou de temas o que vem sendo produzido pela nossa area relacionado à dança (em 

sua maioria pelo menos), de 2004 a 2010, no que se refe re a dados (qual 

universidade produziu mais teses e dissertaç6es, qual se destacou nas produç6es, 

quais os anos que relacionados ao numero de trabalhos principais possuem mais 

pesquisas pela area, ou qual o ano e que mais se obteve pesquisas e etc.), ou no 

que se refe re às tematicas pesquisadas e os assuntos abordados. Muitos assuntos 

dentro da dança foram abordados, desde a visao da dança na promoçao da saude 

(principalmente em idosos) até dança na esco la ou estilos de dança diversos e 

parametros fisiologicos. No inicio da pesquisa, achei que iria encontrar em sua 

grande maioria trabalhos que se referissem a dança na escola, por ser o que mais 

pesquisei de produçao academica na area até entao (acredito que pelo fato de fazer 

licenciatura, sempre procurava mais materiais sobre escola), e vi que muitos outros 

assuntos sao abordados nas pesquisas. Personalidades da dança, a parte historica 

da mesma, grandes Cias de dança do pais e outros diversos assuntos sao 

pesquisados nas teses e dissertaç6es. 

Ja no que se refe re aos estilos de dança (conhecidos socialmente por nos), 

observei dois ou tres trabalhos referentes ao Hip Hop, alguns a dança de salao, 

outros no aspecto fisiologico do ballet classico, um referente a sapateado e um 

referente à dança do ventre. Coloco aqui a possibilidade de pensarmos em estudar e 

produzir conhecimento sobre outros estilos de dança existentes eque estao 

surgindo, como o samba de gafieira (estilo imerso na dança de salao também), o 

Jazz, a Disco Dance (hoje se pode dizer que é um fenomeno nas academias), o SH' 

BAM (ritmo recente presente nas academias, que traz musicas do Pop), a dança 

contemporanea, dança indiana, o K-POP (Korean pop) e até mesmo a Zumba 

Fitness, que hoje entra com força nas academias de dança. 
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Quero deixar clara a minha dificuldade em algumas analises em funçao de 

alguns dos resumos contidos no portai da CAPES estarem incompletos e mal 

redigidos, pois alguns s6 possuiam o nome do autor e do orientador e um titulo 

referente ao resumo, que nao tinha como dividir no instrumento utilizado por falta de 

informaçao. Com relaçao aos dados nao tive problemas, porém, se este estudo 

fosse um pouco mais aprofundado nas tematicas, teriam grandes chances de nao 

ser descrito exatamente quais os conhecimentos que o trabalho pretendeu nos 

trazer. Dai a importancia de se ter um resumo bem feito e todas as informaç6es 

colocadas corretamente no portai, para que quando alguém tenha interesse em ler 

ou pesquise, saiba exatamente sobre o que o trabalho esta falando. 

Acredito ser necessaria a estimulaçao de mais e mais projetos de p6s

graduaçao dentro da area de Educaçao Fisica relacionados à dança, onde os 

pesquisadores nao tenham que ir para area de Educaçao para conseguir realizar 

seus projetos, pois justificando a disciplina que tivemos em nossa formaçao de 

graduaçao e sabendo que a dança é urna linguagem dentro das varias da educaçao 

fisica, temos que trazer para nossa area o que também pertence a eia. 
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preparaçao e aperfeiçoamento, pois o 
trabalho da graduaçao nao oferece suporte 
te6rico-pratico suficiente da Dança na escola. 

~~~~~~S?~~~~~ 
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Carla Tavares de Lima Scelza 

2004 

RepresentaçOes sociais da educaçao fisica, 
esporte e lazer. 

SIM 

A conclusao da pesquisa aponta para a 
importAncia da Dança Criativa em uma 
proposta de educaçao integrai, na qual nao 
apenas os conteudos formais sao 
valorizados, mas também os nao formais. 
Durante o estudo, verificaram-se sua 
valorizaçao pelos pais dos alunos, 
professores e pela direçao da instituiçao de 
ensino, revelando um imaginario positivo 
relacionado à sua inserçao na escola. 
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CAPES 

Movimento e musica num programa de 
atençao a pacientes com transtornos mentais 

Catia Mary Volp 

UNIVERSIDADE EST. PAU LISTA JULlO DE 
MESQUITA FILHO/RIO CLARO 

Dança de salao; Transtomos mentais; 
Estados de animo. 

o presente trabalho teve como objetivo geral 
verificar as alteraçOes dos estados de animo 
por meio da pratica da Dança de Salao em 
pacientes com transtomos mentais. 

NAO DISCORRE SOBRE. 

ANA CECILIA DE CARVALHO RECKZIEGEL 

IfAltCOPAULQ~ 
Mestrado 

2005 

l.srIIf; .~. 

RepresentaçOes sociais do movimento 
humano. 

Sim 
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• PRINCIPAIS CONCLUSOES 

A pratica da dança, aliada aos princlpios 
ideol6gicos colocados pelos elementos da 
cultura Hip-Hop e simbolizados pela atitude, 
possibilita aos jovens a construçao de um 
projeto, que tem como objetivo a construçao 
de uma vida digna para si e o resgate 
daqueles em situaçao de marginalidade. 
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ANDREA FRANCKLlN LOMARDO 

Mestrado 

2005 

ESTADOS EMOCIONAIS E 
MOVIMENTOS FOCALIZADOS. 

Sim 

54 

~--~--~--~~~--.~--~~--.~---------, 

• PRINCIPAIS CONCLUSOES 

• TERMO DE BUSCA 

• NlvEL 

NAo possui informaçOes. 

DANçA 

Maria do Carmo Rossler de Freitas 

~'IPtr"'-~ 
MESTRADO 
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2005 

Estudos e Avaliaçao em Desenvolvimento 
Humano. 

SIM 

Foram identificadas très emoç6es 
reconhecidas universalmente: alegria, medo e 
surpresa; foram também encontradas 
expressOes de emoçOes que nao puderam 
ser identificadas pelo Facs; as emoçOes 
puderam ser vistas em contextos e 
movimento diferenciados, chamando a 
atençao para a técnica utilizada na 
Performance da Decr; no discurso foram 
também relatadas as emoçOes como alegria, 
medo, tristeza, raiva e outras que 
representavam seus sentimentos e foi 
observado que através da Decr. novos 
olhares estao se abrindo para as pessoas 
com deficiència. Com isso constatou-se que a 
emoçao se faz presente em campeonatos de 
Decr. , podendo estar relacionada com a 
apropriaçao de técnicas especificas de dança 
em cadeira de rOdas, arbitragem, Iuta social e 
com a confiança desenvolvida entre os pares. 
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Myrian Tereza Mockdece Lacerda 

2005 

RepresentaçOes sociais da educaçao fisica, 
esporte e lazer. 

SIM 

Concluiu-se em termos gerais que, os 
bailarinos, nao querem ver o preconceito 
como obstaculo para a profissao, e 
consideram à falta de informaçao sobre 
dança como a geradora das discriminaçOes 
por parte da sociedade. 

• TELMA CRISTIANE GASPARI 

... RìPj81 

• NlvEL M estrado 

• ANO DE DEFESA 2005 

• LlNHA DE PESQUISA 

• 
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Ana Cristina Pais de Sa Oliveira. 

MESTRADO 

2006 

RepresentaçOes sociais da educaçao fisica, 
esporte e lazer. 

SIM 
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PRiNCIPAIS CONCLUSOES 

TERMO DE BUSCA 

AUTOR 

ORIIN1'ADOR 
NivEL 

ANO DE DEFESA 

LINHA DE PESQUISA 

Concluiu-se que os alunos consideram que 
homem e mulher tém papéis bem definidos 
na dança, pois esta, quando reforça o papel 
representado sexualmente pelo homem, nao 
causa a ele estranheza ou timidez, mas 
quando ressalta suavidade, delicadeza e 
sensibilidade caracteristicas pr6prias do 
feminino desestabiliza a sua identidade 
masculina. Com relaçao ao valor da 
disciplina, os universitarios afirmaram que 
nao tem objeçao em dar aulas de danças 
folcl6ricas, porém quando perguntados sobre 
a preferéncia dos conteudos que gostariam 
de trabalhar na escola, a maioria preferiu 
jogos desportivos. Ficou claro que os 
universitarios s6 admitem trabalhar com 
danças folcl6ricas a partir da iniciativa da 
escola, pois embora acreditem no valor do 
ensino do folclore e cultura popular, os 
universitarios, na pratica, identificam-se mais 
com um trabalho voltado para os conteudos 
esportivos. 

DANçA 

André Minuzzo de Barros 

BiirtdO 
Mestrado 

2006 

~Ii ••• ~" 
EDUCAçAO FIsICA ESCOLAR. 
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Sim 

Verificamos que os principais conteudos da 
dimensao conceitual referiram-se ao 
entendimento dos significados, objetivos, 
princlpios e possibilidades de conhecimentos 
relacionados à anatomia, n utriçao , 
habilidades motoras, fisiologia, saude, 
capacidades flsicas, treinamento, aspectos 
hist6ricos, sociais, econOmicos, pollticos, 
estéticos, culturais, regras, técnicas, téticas 
das préticas integrantes da cultura corporal 
Oogos, danças, lutas, ginésticas, esportes, 
brincadeira). Quanto à organizaçao, 
verificamos que diferentes formas poderao 
conduzir ao alcance dos objetivos 
pretendidos, cabendo ao professor fazer 
opçOes de acordo com a realidade em que 
atua. Entretanto, pareceu que seja favorével 
iniciar por conteudos mais pr6ximo da 
realidade ou do interesse do aluno e que se 
procure estabelecer sincronia com temas de 
projetos da escola. 
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• NivEL 

• ANO DE DEFESA 

Andrei Guilherme Lopes 

..... 1110 GabIat 
Mestrado 

2006 

ATIVIDADE FIsICA E SAÙDE. 

Sim 

Conclui-se que: a) o protocolo de treinamento 
utilizado é eficiente para aumentar nivei de 
atividade fisica, melhorar a capacidade 
funcional e diminuir o comprometimento 
motor. Tais beneficios contrapOem-se aos 
efeitos deletérios do envelhecimento e da DP 
e, contrariamente a nao participaçao agrava 
tais efeitos. Para amplificar os beneficios 
sugere-se: a) aumentar a frequència das 
sessOes com atividades de flexibilidade; b) 
incorporar mais atividades que demandem 
coordenaçao motora manual e; c) incorporar 
atividades de andar, seja num programa 
supervisionado ou como parte das ou 
relacionadas com AVD dos parkinsonianos . 

MESTRADO 

2006 
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Aspectos S6cio-Culturais e Pedag6gicos 
relacionados a Atividade Fisica e Saude. 

SIM 

Os resultados encontrados ratificaram que o 
uso de danças folcl6ricas em processos 
educacionais e motivacionais em idosas é 
satisfat6rio e positivo. As idosas relataram 
estar altamente motivadas durante as aulas 
ao ouvirem e dançarem musicas que as 
fizessem relembrar o passado, sua cultura, 
seus valores e atitudes. As aulas também 
favoreceram a melhora da qualidade de vida, 
as possibilidades de encontros entre seus 
pares, aumentaram a autoestima, 
proporcionando felicidade e bem-estar. As 
idosas confirmaram a ideia de que, ao utilizar 
a pr6pria cultura do educando, este se sente 
mais motivado para a pratica. 

DANçA 

DEBORAH KRAMER ROLlM DE MOURA. 

~-... 
M ESTRADO 

))OPARANA 
2006 

~ . ... ~ 
Comportamento motor. 

SIM 
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Através dos resultados. pOde-se concluir que 
ha indlcios para afirmar que o uso de dicas de 
aprendizagem pode ter efeito positivo no 
ensino de habilidades da dança. 
especificamente no que se refe re à qualidade 
do movimento. 

Denise Cristina Reato Mendes Valla 

M ESTRADO 

2006 

SIM 

Os resultados das pesquisas. mostraram que 
apesar de termo-nos deparado com alguns 
conceitos marcados pelo mecanicismo. para 
os bailarinos. o corpo se revelou como uma 
forma de expressao e de comunicaçao com 
eles mesmos. com os outros e com o mundo. 
Ao dançar. o corpo busca a superaçao de 
limites e possibilita experimentar as 
sensaçOes de prazer. alegria. liberdade. 
Dançar para eles se traduziu num espaço 
posslvel para a vivéncia da corporeidade. 
numa realizaçao pessoal. em um meio de 
vida. 
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Marlini Domeles de Lima 

M ESTRADO 

2006 

Teorias sobre o Corpo e o Movimento 
Humano na Sociedade . 

Para atingir tal prop6sito foram exploradas 
algumas proposiçOes conceituais ja tecidas 
por autores a respeito da composiçao 
coreografica, na tentativa de compreender 
como estes elementos se inter-relacionam, 
identificando os papéis dos sujeitos 
envolvidos na composiçao coreografica 
enquanto urna possibilidade de educaçao 
estética. Este estudo se caracterizou numa 
investigaçao te6rica bibliografica. De forma 
geral, verificou-se a dicotomia e polarizaçao 
que impera no ensino e nas etapas da 
composiçao de urna coreografia, neste 
sentido, o olhar fenomenol6gico, permitiu 
transcender essa visao abrindo outras 
possibilidades de compreensao para esse 
fenOmeno, como a relaçao de fundaçao a 
qual evidencia a experiéncia do sujeito no 
mundo presente na composiçao coreografica, 
cujos elementos que compOe este fenOmeno 
artistico se articulam num dialogo conflituoso 
e harmOnico, nos demonstrando sua 
complexidade. 
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PRISCILA MARTINS CAçOLA 

MESTRADO 

~ 
2006 

Comportamento motor. 

SIM 

Diante dos resultados apresentados 
concluirao que o uso da pratica como um todo 
foi melhor na aprendizagem das habilidades 
da ginastica ritmica, e que a utilizaçao das 
dicas de aprendizagem interferiu 
positivamente principalmente na pratica como 
um todo, facilitando o direcionamento da 
atençao para os aspectos importantes do 
movimento. 
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M ESTRADO 

2006 

Teorias sobre o Corpo e o Movimento 
Humano na Sociedade. 

SIM 

Reconhece-se a Dança Improvisaçao como o 
modelo mais apropriado para ser trabalhado 
na escola e a necessidade de desenvolver 
nos cursos de formaçao de professores a 
consciència critica sobre os conteudos da 
cultura de movimento veiculados pela midia, 
assim como urna abordagem das 
Humanidades que su pere o estudo técnico 
das mesmas. 
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Alessandro de Freitas 

MESTRADO 

2007 

Corporeidade, Desenvolvimento Humano e 
do Movimento. 

SIM 

Os resultados mostraram que a maioria dos 
dançarinos brasileiros ainda possuem 
dificuldades na execuçao de habilidades 
bésicas, composiçao coreografica e técnicas 
especificas da DECR, enquanto que entre os 
dançarinos estrangeiros isto nao ocorre. 
Verificou-se que o andante pode prejudicar o 
desempenho da pessoa usuaria de cadeira 
de rodas, tanto por nao ter dominio das 
técnicas de manejo da cadeira, como por nao 
ter desenvolvido habilidades motoras bésicas 
ou técnicas especlficas da dança de salao e 
da DECR. Observou-se ainda que as 
realizaçOes de passos bésicos ao ritmo da 
dança nem sempre estavam presentes nas 
coreografias de dançarinos menos 
habilidosos, mas em casos mais avançados 
forneciam elementos para novos movimentos 
auxiliando no processo criativo. 
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Ana Paula de Almeida Pimenta 
_~0hIIta: 

M ESTRADO 

RepresentaçOes sociais da educaçao fisica, 
esporte e lazer. 

Os estudos permitiram observar que: a) as 
meninas participam significativamente menos 
que os meninos das praticas fisico-esportivas 
extracurriculares; b) a atividade fisico-
esporti va mais praticada é o tutebol , embora 
as meninas prefiram as danças e o vOlei ; c) o 
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TERMO DE BUSCA 

AUTOR 

NivEL 

ANO DE DEFESA 

motivo mais importante para a pratica é o 
gosto; d) o outro motivo mais relevante entre 
os meninos é "o desejo de ser um atleta" e 
entre as meninas, "o desejo de ter um corpo 
bonito"; e) os principais motivos de nao 
adesao referem-se ao custo, à proximidade 
de locais adequados à pratica, à violència 
urbana e ao fato dos adolescentes se 
considerarem preguiçosos; h) as condiçOes 
socioeconOmicas influenciam a pratica de 
atividades fisico-esportivas; e, i) a educaçao 
fisica escolar contribui mais para o gosto pela 
pratica do que para a pr6pria pratica fisico
esportiva. É posslvel concluir, entao, que a 
pratica de atividades flsico-esportivas entre 
os adolescentes é motivada principalmente 
pelo gosto, embora as condiçOes 
socioeconOmicas e outros fatores possam 
dificultar a adesao a esta pratica, e que a 
escola é um espaço para a formaçao deste 
gosto. 

DANçA 

Andréia Gulak 

MESTRADO 

2007 

LINHA DE PESQUISA Teoria do Treinamento Desportivo. 
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Nas avaliaçOes da composiçao corpora I as 
bailarinas adolescentes apresentaram valores 
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maiores do que as bailarinas adultas, porém, 
devemos levar em considera~o que foi 
utilizado f6rmulas especificas, devi do à 
diferença de faixa etaria. Podemos verificar 
que existem problemas na valida~o dos 
métodos para estimar a composi~o corpora I 
em bailarinos e praticantes de dança. Para a 
avaliaçao da flexibilidade as bailarinas 
apresentaram valores satisfat6rios para a 
modalidade e acima dos valores de outros 
estudos. No teste de agilidade as bailarinas 
adolescentes obtiveram melhores resultados, 
enquanto que na avalia~o da força de 
membros inferiores as bailarinas adultas 
apresentaram valores significantemente 
maiores. A VE no teste de esforço maximo no 
LA entre os dois grupos nao foi 
significativamente diferente. 
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Finalizando o trabalho, estabeleceram-se 
algumas reflexOes sobre o resultado da 
proposta aplicada, esperando contribuir com 
algumas orientaçOes para aqueles que 
desenvolvem propostas pedag6gicas em 
projetos de intervençao social como o aqui 
apresentado. 

DANçA 

Antonio Sergio Milani Gomes 

MESTRADO 

2007 

Bases Psicol6gicas e Pedag6gicas na 
Educaçao Fisica e no Esporte. 

SIM 

A partir desta investigaçao, juntamente à 
concepçao da Dança contemporanea, o 
pesquisador constr6i o conteudo curricular da 
disciplina Dança no curso de graduaçao em 
Educaçao Fisica, que ap6s sua aplicaçao 
busca refletir sobre o tema, possibilitando aos 
alunos/formandos desta area, a compreensao 
deste fenOmeno como educaçao, como 
percepçao da sua corporeidade, da sua 
sensibilidade, estimulando sua criatividade, 
além de discutir valores éticos, morais e 
sociais. 
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MESTRADO 

2007 

Teorias sobre o Corpo e o Movimento 
Humano na Sociedade. 

SIM 

Dentre as teorias cientlficas, o Grupo Cena 
11 destaca o evolucionismo como 
fundamento para sua arte. Finalizando as 
reflexOes, questiona-se a dimensAo 
"mercadoria" do espetaculo artistico como 
contrapasso estético. Essa dimensao da 
analise foi necessaria, diante da condiçao 
profissional do grupo em estudo, no qual 
ocorrem relaçOes de produçao e tra bai ho, 
além da disputa por patrocinio. 
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2007 

Corporeidade e Lazer. 

SIM 

o resultado da pesquisa demonstrou que a 
dança como possibilidade de lazer contribuiu 
de alguma forma para a inserçao desses 
jovens na sociedade. Com eia pudemos 
averiguar que projetos realizados por ONGs, 
de can~ter inovador, envolvendo jovens da 
periferia das grandes cidades, mostraram que 
existe, sim, a possibilidade da juventude ter o 
direito à cultura e ao lazer e se inserir através 
deles, na sociedade de que faz parte, 
podendo, assim, modificar seus hébitos, 
costumes e ter voz ativa nos seus grupos 
sociais e fora deles, preservando a 
diversidade cultural. 
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LARA BELMUDES BOTCHER 

Mestrado 

2007 

ATIVIDADE FIsICA E SAÙDE. 

Sim 

NAo é posslvel neste estudo estabelecer se 
os baixos valores de aptidAo fisica, 
particularmente dos componentes aer6bio, 
coordenaçAo e agilidade sAo causadores da 
hipertensAo ja que refletiria baixa AF habitual 
e aumento de risco, ou se sAo consequéncia 
da doença. Entretanto, a associaçao entre 
componentes de aptidAo fisica e a HA, tal 
como essa encontrada pela analise da curva 
ROC abre uma interessante possibilidade 
para explorar o potencial diagn6stico da 
aptidAo fisica. 
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2007 

EDUCAçAo FIsICA ESCOLAR. 

Sim 

Ocorreu um consenso de que o conhecimento 
dos c6digos das diferentes manifestaçOes 
leva à inserçao social do al uno. Ao investigar 
o conhecimento dos professores a respeito 
das relaçOes entre a Educaçao Fisica escolar 
e linguagem, foi possivel verificar que os 
professores apresentam noçOes, porém 
superficiais dos conceitos de linguagem 
corporal, gramatica, texto, simbolo e cultura. 
Foram analisadas as concepçOes que os 
professores tém sobre linguagem relacionada 
ao seu papel dentro do programa escolar. 
Identificou-se que os professores percebem a 
linguagem enquanto orientaçOes didaticas, 
embora durante o encontro tenham 
observado outras possibilidades. Além disto, 
foi posslvel verificar um amadurecimento do 
grupo de professores ao final do encontro. 
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Mariana Lolalo Pereira 

Meslrado 

2007 

FORMAçAo PROFISSIONAL E CAMPO DE 
TRABALHO. 

Sim 

De acordo com a analise de conteudo, 
constatou-se que na categoria "conceituaçao 
de dança", a maioria dos alunos entende a 
dança em sentido restrito, pois que nao a 
exprimiram em sua amplitude de significados 
e manifestaçOes, conforme encontrado na 
literatura. Porém, na categoria "b" notou-se 
que entre todos os depoentes a dança é 
considerada um conteudo da educaçao fisica 
escolar, apesar de ter havido mençao de que 
nao é isso o que se verifica na pratica. Na 
terceira categoria os alunos sugeriram varios 
conteudos e objetivos para o ensino escolar 
da dança. Verificou-se, também nesta 
categoria que a maioria dos alunos se 
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imagina ensinando dança na escola, mas 
apenas o bésico de tal conteudo e, ainda, 
relataram com certa insegurança. Além disso, 
cita ram que entre as maiores dificuldades 
para a inserçao da dança na escola estao a 
escassez de vivéncia, a falta de preparo que 
possuem no trato com o conteudo, bem como 
o preconceito de alunos, pais, professores. 
Na ultima categoria, a maioria dos alunos 
afirmou que a graduaçao embasou a dança, 
porém no que se refe re ao basico de tal 
conteudo. Também se verificou entre os 
graduandos que o preparo para ensinar 
dança nao vem da graduaçao, mas de 
vivéncias anteriores el ou fora da faculdade, 
bem como seu ensino na escola esta sujeito 
ao interesse e afinidade do pr6prio professor 
com tal conteudo. Concluiu-se que ainda 
parece haver a concepçao hegemOnica do 
esporte em detrimento da dança para os 
alunos da graduaçao, bem como a exclusao 
do ensino escolar desta por falta de afinidade 
e/ou interesse. Apesar da dança ser urna 
manifestaçao corporal presente no processo 
da civilizaçao humana desde tempos 
remotos, e de sua importancia no processo 
educacional, talvez apenas o basico nao seja 
suficiente para garantir o seu ensino escolar. 

DANçA 

Aline dos Santos 

M ESTRADO 

2008 

Corporeidade e Lazer. 
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Com a realizaçao do estudo foi posslvel 
afirmar que o lazer, desenvolvido por meio 
das atividades relacionadas ao movimento 
hip-hop, pode contribuir para a busca da 
cidadania das crianças e adolescentes. Os 
resultados apontaram à criaçao de vlnculos 
entre as crianças e adolescentes e o 
movimento hip hop, ampliando seus 
conhecimentos, suas potencialidades e 
desmistificando os preconceitos existentes 
para com a cultura afro-brasileira. 

ALINE STECKElBERG CARDOZO 

Mestrado 

2008 

COORDENAçAO E CONTRO lE DE 
HABILIDADES MOTORAS. 
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Os eixos identificados foram: As concepçOes 
do professor de educaçao fisica; Pratica 
pedag6gica e cultura escolar: valores, 
conteudos e atitudes e Habitus docente. 
Como resultado deste trabalho, verificou-se 
que com relaçi!io aos "valores, conteudos, 
atitudes ou processos que constroem a 
docéncia do professor" a pesquisa 
bibliografica e as descriçOes encontradas 
tanto no questionario quanto nas entrevistas, 
bem como no trabalho de observaçao 
apontaram para um conjunto de elementos 
(urbanidade, profissionalidade e moralidade) 
que compOem a identidade do professor. 

ANTONIO CARLOS DE QUADROS JUNIOR ...... 
Mestrado 

2008 .............. 
ATIVIDADE FiSICA E SAÙDE. 
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As conclusOes sao que os idosos 
institucionalizados apresentam perfis 
preocupantes, o que leva a sugerir programas 
de intervençao, nao somente fisica , mas 
também cognitiva. Ainda, a Dança de Salao é 
efetiva como exerclcio aer6bico na cogniçao 
e funcionalidade dos mesmos. 

CAROLINE GUIMAAAES MARTINS 
VALDERRAMAS. 

Mestrado 

2008 

FORMAçAO PROFISSIONAL E CAMPO DE 
TRABALHO. 

Sim 
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De acordo com a anélise dos depoimentos: a) 
constatou-se que nenhum dos entrevistados 
apresenta formaçAo académica em dança; a 
minoria é formada academicamente em 
EducaçAo Fisica e, a maioria, atua como 
professores autorizados pelo CREF e/ou 
DRT; b) manifestaram a crença na 
inexisténcia de uma formaçAo unica para ser 
profissional na érea; c) foi demonstrado pelos 
entrevistados, indefiniçAo quanto à 
nomenclatura Street Dance; d) verificou-se 
que o ensino de Street Dance é determinado 
pelas condiçOes experienciais dos 
professores; pois, nao acreditam na 
existéncia de um método especifico para o 
ensino do estilo, uma vez que, cada turma 
apresenta caracteristicas diferentes; e) 
relataram sobre a importftncia da formaçao 
académica, mas que a mesma, ainda nao 
contempla as suas necessidades especificas. 

Ana Paula Kuhnen ............... 
M ESTRADO 

2008 
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Processos e Programas de PromoçAo da 
Atividade Fisica. 
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Observou-se que os idosos que utilizaram 
mais medicamentos estavam mais 
insatisfeitos com a saude e eram menos 
ativos fisicamente. Com a implantaçao do 
programa houve diminuiçao no numero de 
consultas do ano de 2007 quando 
comparados com as de 2006. Através das 
analises de comparaçao constatou-se que as 
variaveis que mais contribui ram para a 
melhora do Indice de Aptidao Funcional Geral 
foram: coordenaçao, agilidade e resistència 
de força e aer6bia. 

Cristina Brust 

Mestrado 

ATIVIDADE FIsICA E SAÙDE. 

Sim 

Através de analises de comparaçao dos 
efeitos principais, constatou-se que as 
variaveis que mais contribui ram para tal 
foram a coordenaçao, resistència aer6bica e 
a força dos membros superiores. Contudo, 
para as aptidOes flexibilidade e agilidade, nao 
se observou diferença significativa. Para o 
municipio em estudo, avaliar a 
implementaçao de um programa de ginastica 
para idosos, num modelo de atençao na 
promoçao da qualidade de vi da da populaçao 
se faz necessario, pois subsidiar pesguisas 
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com dados baseados em experiéncias 
significativas que possa m favorecer o 
aperfeiçoamento desta estratégia contribui 
também para a iniciativa de novas propostas 
de intervençao, visando integra-Ias às 
demandas da comunidade. 

Cristiane Costa Fonseca 

MESTRADO 

Bases Biopsicosociais da Atividade Fisica 
relacionadas à Promoçao da Saude. 

SIM 

Observamos que, à semelhança de outros 
estudos a dança de sal~o vem sendo 
procurada por proporcionar prazer, 
satisfaçao, possibilidade de aprendizado e 
realizaç~o pessoal. Além disso, a pratica 
dessa atividade trouxe beneficios positivos na 
percepçao corporal dos sujeitos pesquisados. 
Os individuos apresentaram melhora na 
percepçao da altura dos segmentos corporais 
e na percepçao da largura do ombro depois 
de concluido o m6dulo Iniciantes. A dança de 
sal~o também promoveu melhora na 
autoimagem dos participantes, principalmente 
as mulheres, que passaram a perceber o 
contorno corporal mais pr6ximo do que 
consideram o ideaI. 
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Mestrado 

2008 

ATIVIDADE FIsICA E SAÙDE. 

Sim 

Os resultados mostram urna significativa 
evoluçAo em relaçAo às definiçOes de 
expressividade, evidenciando a linguagem do 
corpo em sua sensibilidade, bem como a 
constataçAo de como é posslvel criar e 
também incentivar a criaçAo de novos 
movimentos, derrubando barreiras s6cias 
com a dança inserida no contexto da 
educaçao fisica. 

Dedima Carvalho Pereira. 
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Aspectos Biol6gicos Relacionados à Atividade 
Fisica e Saude. 

SIM 

Os resultados apontaram que 67,7% dos 
escolares apresentaram nivei de gordura 
corporal adequado à saude. Observou-se na 
amostra urna tendència para 
sobrepeso/obesidade (22,7%), com 
prevalència do sexo masculino (24,6%). A 
maioria dos escolares (70,6%) apresentou 
nivei inadequado de aptidao 
cardiorrespirat6ria. Os meninos (86,4%) 
apresentaram maior percentual de nlveis de 
aptidao cardiorrespirat6ria abaixo das 
recomendaçOes desejaveis para a saude em 
relaçao às meninas (58,3%). Estes resultados 
evidenciaram que os nlveis de aptidao 
cardiorrespirat6ria de escolares merecem 
mais atençao pelos profissionais da saude, a 
fim de minimizar ou prevenir o aparecimento 
precoce de doenças crOnico-degenerativas 
nao transmisslveis na fase inicial da 
adolescència. 

Fernando Valentim da Silva 

M ESTRADO 

2008 

Fisiologia, Metodologia e Avaliaçao da 
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Com base nos resultados, concluiu-se que as 
modalidades praticadas pelas voluntarias, 
influenciam em grande parte das variaveis 
aferidas, contudo, duas variaveis 
apresentaram Indices baixos, justamente pela 
falta de trabalho especlfico (f1exibilidade), ou 
mesmo, pelo baixo nivei de esforço 
desenvolvido no teste de caminhar uma milha 
(V02max) confinnado por meio da aplicaçao 
da escala de Borg. 

• GLAUBER BEDINI DE JESUS 

• Mestrado 

• ANO DE DEFESA 2008 

• LINHA DE PESQUISA EDUCAçAo FIsICA ESCOLAR. 

• TRABALHO DE CAMPO Sim 
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Ao longo da discussao entre o levantamento 
bibliografico e as concepçOes dos professores 
entrevistados, notou-se que o conteudo 
atividades ritmicas é concebido com énfases 
distintas junto à Educaçao Fisica e que se 
encontra ligado principalmente à produçao de 
conhecimentos historicamente 
compartilhados junto à area, como a dança, 
por exemplo, além dos conhecimentos 
praticos que os docentes produzem em suas 
açOes pedag6gicas. Assim, entende-se que o 
conteudo atividades ritmicas nao s6 necessita 
de uma ampliaçao junto a seus conceitos 
como também de um olhar mais cuidadoso e 
aprofundado, condizente com a 
potencialidade de suas possibilidades e 
responsabilidades junto ao processo 
educacional do cidadao. 

Priscilla Marques 

MESTRADO 

2008 

~ ..... , 
Estudo da Inter-relaçao Morfologia e Funçao. 

SIM 

86 



• 

• PRINCIPAIS CONCLUSOES 

• AUTOR 

• NivEL 

• PPOI!P 
• ANO DE DEFESA 

• LlNHA DE PESQUISA 

Com relaçao à reprodutibilidade, as equaçOes 
generalizada e especlfica para mulheres 
apresentaram um alto Coeficiente de 
Correlaçao Intraclasse - CCI=0,942 e 0,948 
(p<0,001) para o V02max, baixo erro padrao 
de estimativa (EPE) (entre 1,14 e 1,48 mi 
02.kg-1.min-1) e, embora suas médias tenham 
diferido (p=0,024 e 0,022), trata-se de urna 
diferença biol6gica minima (respectivamente, 
-0,89 e -0,72 mi 02.kg-1 .min-1). Quanto à 
validade, houve diferença estatlstica entre as 
médias do V02max predito e medido 
(p<0,001) para as duas equaçOes, além da 
baixa correlaçao (r=0,488 e 0,471). As 
equaçOes apresentaram um erro constante 
alto (-9,56 e -9,53 mi 02.kg-1.min-\ havendo 
apenas 16,7% de concord~mcia entre os 
métodos e urna diferença entre o V02max 
predito e medido de 79,8% para a equaçao 
generalizada e de 69,5% para a equaçao 
especlfica para mulheres. As analises dos 
graficos de dispersao confirmaram as 
diferenças entre os métodos para as 
equaçOes, sendo que a generalizada 
apresentou maior variaçao dos dados (20,6 
mi 02.kg-1.min-1) em relaçao à especlfica para 
mulheres (17,8 mi 02.kg-'.min-1). As equaçOes 
preditivas de V02max do TCM se mostraram 
reprodutlveis, contudo, nao foram 
consideradas validas para idosas de 70 a 79 
anos de idade por subestimar o V02max. 

TATIANE HALLAGE 

2008 

Fisiologia da Performance. Analise dos 
aspectos fisiol6gicos que determinam e 
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influenciam a performance e do rendimento 
fisico. 

Aline Huber da Silva 

Mestrado 

2009 
para idoeoa. 

ATIVIDADE FIsICA E SAÙDE. 
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Concluiu-se que, é posslvel avaliar 
componentes da aptidelo funcional a fim de 
verificar os deficitérios para trabalhé-Ios e 
proporcionar melhora na capacidade 
funcional; que selo necessérias estratégias 
para suprir a deficiència no quadro de 
profissionais das ILPls e; é preciso 
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implementar programas de exercicios fisicos 
nas ILPls para proporcionar um 
envelhecimento mais saudavel posslvel para 
os idosos institucionalizados. 

Ana Paula Almeida Alves 

MESTRADO 

RepresentaçOes sociais da educaçao fisica, 
esporte e lazer. 

SIM 

Elas permanecem pela chance de manter 
uma simetria de poder e pelo incentivo 
masculino, porém relatam como dificuldades 
para a permanéncia o preconceito da familia 
e das pr6prias mulheres com relaçao ao vigor 
da dança. As relaçOes de género apresentam 
tensOes nao com relaçao à participaçao 
feminina no break, mas com relaçao à 
possibilidade da liderança feminina no grupo. 
Esses fatores permitem às jovens construir 
reflexivamente uma forma de estar no mundo 
e contribuem para a valorizaçao da 
coletividade, onde o corpo feminino é 
enaltecido como uma instancia em que a 
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inclusao social se estabelece de maneira 
reflexiva. 

2009 

~F","';~&coIa. 
Teorias sobre o Corpo e o Movimento 
Humano na Sociedade. 

SIM 

A partir dessas analises pudemos perceber 
que as participantes consideram a fam Ili a 
como a base para o desenvolvimento do ser 
humano, sendo que, tanto a Educaçao Fisica 
como a dança recebem suas influéncias. 
Apesar de a Educaçao Fisica, a famllia e a 
dança apresentarem relaçOes 
interdependentes, a famllia exerce a principal 
influéncia em relaçao aos outros dois eixos. A 
metodologia da Dança-Improvisaçao 
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possibilitou a ressignificaçao de movimentos 
em dança, sendo que, o ludico e a 
criatividade passa ram ser mais exercitados 
pelas participantes. As ligaçOes da dança 
com as emoçOes e sentimentos (experiència 
estética) e com sua capacidade de 
comunicaçao fizeram com que as 
participantes passassem a conhecer melhor o 
seu corpo e o dos outros, a reconhecer suas 
capacidades e possibilidades corporais, 
ampliando conhecimentos e experimentaçOes 
de movimentos. Para as participantes da 
pesquisa o conceito de Educaçao Fisica 
esteve marcadamente ligado ao esporte, à 
realizaçao de atividades eminentemente 
praticas, à saude e à concepçao de um ser 
humano dividido em partes. Ap6s essa 
experiència investigativa, as participantes 
passaram a se interessar mais pela familia, 
pela dança e pela Educaçao Fisica e, 
também, perceberam que o projeto contribuiu 
para a sua vida profissional, pessoal e para o 
convivio familiar. Apontam também, a 
necessidade de aproximaçao da familia com 
a Educaçao Fisica e a escola, por meio de 
outros projetos semelhantes, e consideram 
que a fam ilia deveria se interessar e participar 
mais dos trabalhos desenvolvidos pela 
Educaçao Fisica escolar. 

DANçA 

Claudia Cristina Pacifico de Assis Guimaraes 

MESTRADO 
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Os resultados do Projeto de AvaliaçAo da 
escola mostraram que 43% dos alunos eram 
obesos ou tinham sobrepeso. Quanto aos 
hébitos alimentares evidenciou-se que os 
alunos tém hébitos que vAo contra o 
recomendado pela literatura cientlfica. Jé no 
questionério sobre nivei de atividade fisica, 
observou-se que os alunos, em sua maioria, 
apresentam ser sedentérios ou pouco ativos. 
Durante o processo desta investigaçAo 
observou-se algumas mudanças de atitudes 
dos professores de EducaçAo Fisica frente à 
estas questOes, podendo considerar que os 
professores passaram, mesmo que 
sucintamente, aver significado e necessidade 
em discutir coletivamente e propor 
intervençOes as questOes voltadas a 
obesidade infantil nesta comunidade escolar. 
Na terceira etapa da pesquisa sAo 
apresentadas sugestOes de estratégias Il que 
contemplam mudanças necessérias para uma 
escola promotora de saude. 
Conclui-se que é posslvel estabelecer uma 
proposta, para as aulas de EducaçAo Fisica, 
que leve em consideraçAo que o objeto de 
estudo é a Cultura Corpora I do Movimento, 
tendo como eixo norteador a sua concepçAo 
filos6fica. Defende-se que a EducaçAo Fisica 
como area de conhecimento da Saude deva 
ser entendida como uma disciplina Promotora 
da Saude e nAo de prevençAo de doenças e, 
por consequéncia, os eixos de conteudo 
esportes, danças, lutas e ginésticas, que 
fazem parte dos PCNS de EducaçAo Fisica. 

~--------~~--~~----~~ 
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Processos e Programas de Promoçao da 
Atividade Fisica. 

SIM 

Conclui-se que a intervençao de exercicios 
fisicos por meio da ginastica, numa 
frequència de duas vezes semanais, durante 
quatro meses, é efetiva para melhorar e/ou 
manter niveis de aptidao funcional e algumas 
variaveis antropométricas. Portanto, 
demonstra-se a importància de politicas 
publicas para implantaçao de programas de 
atividades fisicas. 

Elaine Cristina Pereira Lima 

M ESTRADO 

2009 

Teorias Pedag6gicas e Didaticas do Ensino 
da Educaçao Fisica. 
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Com as intervençOes viram que houve 
avanço, pois tivemos à participaçao efetiva 
dos meninos em todas as vivèncias 
propostas, onde eles puderam se expressar 
por meio da dança, demonstrando interesse, 
criatividade e prazer. Puderam concluir que a 
dança que faz dançar a criança é a dança 
planejada, organizada, adaptada as suas 
necessidades e interesse; é a dança que os 
faz rir, sentir, experimentar, pensar, 
movimentar, criar, imaginar. A dança
improvisaçao apresentou-se como 
possibilidade para o ensino da dança para as 
crianças. Os dados obtidos com as analises 
dos questionarios e as observaçOes 
confirmaram que as crianças passa m pela 
limitaçao de experièncias de movimento, 
devido a IimitaçOes de espaço e tempo e das 
influèncias midiaticas. 

Eline Silva Fonseca 

Véfa -LUoIadei ...... Colta 
MESTRADO 

__ FILHO 

2009 

RepresentaçOes sociais da educaçao fisica, 
esporte e lazer. 
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Concluiu-se que o corpo treinado e 
disciplinado dos bailarinos, possui a liberdade 
de expressao socializando o risco-aventura 
em prazer e dança, em movimentos 
esteticamente belos que transmitem a ilusao 
do risco aos espectadores que assistem ao 
espetaculo. Esses movimentos imprimem a 
ilusao de um risco controlado pela segurança 
da competència exaustivamente explorada 
durante os ensaios. A performance dos 
bailarinos da Companhia reune aspectos 
ritualisticos durante os espetaculos, sua 
concentraçao, a disciplina e o sacrificio dos 
ensaios para aprimoramento do desempenho, 
a renovaçao pela purificaçao de participar de 
uma emoçao coletiva do espetaculo. Eles 
experimentam de forma Iudica e criativa no 
paredao e na roda a aventura de dançar com 
ousadia, risco e sacrificio, o encontro com o 
imprevisto. 

DANçA 

Fernanda de Souza Cardoso 

2009 

Aspectos Socioculturais do Movimento 
Humano. 
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Esta foi uma pesquisa que se fez importante, 
uma vez que tratamos de um processo de 
adoecimento que envolve muitos aspectos, 
impactos, estigmas, ·silencios", mas também 
muitas particularidades, descobertas, 
sensibilidades. Propagar os discursos de 
mulheres que tiveram seus corpos 
atravessados por um càncer talvez seja uma 
maneira de minimizar algumas das tantas 
impossibilidades, e no meio delas, uma 
possibilidade que garanta, pelo menos, a 
responsabilidade social de qualquer pesquisa. 

DANçA 

JOSIANNE DA COSTA RODRIGUES 

ibS~ 
Mestrado 

2009 

ATIVIDADE FIsICA E SALJOE. 

Sim 

A aula apresenta intensidade mais baixa do 
que o ensaio de ballet em relaçao às 
variéveis cardiorrespirat6rias avaliadas, 
entretanto, a aula de ballet foi mais intensa no 
que se refere aos parAmetros de dano celular. 
Devido aos modestos valores verificados, 
parece que as bailarinas avaliadas estao 
adaptadas ao exerclcio a que se propOe em 
relaçao aos parAmetros de dano celular. As 
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diferenças no V02, FC e La entre a aula e o 
ensaio sugerem que as bailarinas necessitam 
de treinamento mais especlfico do ponte de 
vista cardiorrespirat6rio para seu 
desempenho em palco. 

Lucélia Justino Borges 

MESTRADO 

2009 

Processos e Programas de Promoçao da 
Atividade Fisica. 

SIM 

Conclui-se que o programa de exercicio fisico 
teve influéncia positiva na reduçao dos 
sintomas depressivos, na melhora dos déficits 
cognitivos (pontuaçao do MEEM) e da aptidAo 
funcional para aqueles idosos que se 
mantiveram asslduos nas sessOes de 
exerclcio fisico. Diante disso, infere-se que a 
prética regular de exerclcio fisico contribuiu 
para a melhora da saude mental e da aptidao 
funcional dos idosos. 
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Aquisiçao e Desempenho de Habilidades 
Motoras. 

SIM 

Conclui-se que o programa de iniciaçao em 
dança de salao na escola pode contribuir 
significativamente sobre o desempenho 
motor, traduzido pela melhora da 
coordenaçao motora de escolares, com 
efeitos sobre a manutençao na consistència 
da percepçao de competència ap6s a 
participaçao no programa. Isto permite propor 
sua inclusao efetiva na disciplina educaçao 
fisica escolar. 

• Neusa Dendena Kleinubing 

• NivEL MESTRADO 

• ANO DE DEFESA 2009 
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• LINHA DE PESQUISA 

Teorias sobre o Corpo e o Movimento 
Humano na Sociedade. 

Diante as discussOes realizadas, revela-se 
que no trabalho com a dança na escola, 
instaura-se um espaço-tempo que se abre 
para configuraçOes de novos sujeitos que 
podem, ao menos por alguns instantes, 
desfrutar de uma experiéncia estética capaz 
de potencializar a sensibilidade humana 
qualidade ttlo requisitada nos tempos at~ais. 

Corporeidade, Desenvolvimento Humano e 
Pedagogia do Movimento. 
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Os resultados mostraram que a cidade conta 
com pouco mais de 358 mil habitantes, e o 
numero de idosos esta acima de 32 mi! 
pessoas. No baile pode-se verificar que as 
relaçOes interpessoais ocorreram na sua 
maioria entre o GV (visitantes) . As pessoas 
do GMI (moradores da instituiç~o) realizaram 
poucas atividades e exerceram poucos 
papéis sociais. O discurso destes dois grupos 
deixou transparecer que eles participam na 
sua maioria de atividades de dança desde a 
juventude, e receberam principalmente a 
influencia de familiares para começar. Ao 
contrario do GMI, quase todas as pessoas do 
GV dançam também em outros locais. Quase 
todos os entrevistados sentem falta de 
alguém durante os bailes, revelando que o 
evento influencia a formaçAo de fortes 
vlnculos de amizade. As pessoas do GMI se 
limitam quase que exclusivamente a 
frequentar somente ambientes dentro da 
pr6pria instituiçAo. A atividade que os dois 
grupos mais relataram como importante foi o 
bai le. Dentro deste contexto, fica evidente 
que os bailes promovem a manifestaçAo de 
recursos e atributos pessoais que podem 
colaborar com a integraçAo social de idosos, 
sendo necessario, no entanto, debates que 
possibilitem modificaçOes nas atividades e 
nas atitudes em relaçAo aos moradores da 
instituiçAo. 

DANçA 

.~-~-~. 1iliIìi .. ~ .1lIèì* TaittUba. 

MESTRADO 

fUIO 
2009 

Identidades culturais na educaçAo fisica, no 
esporte, no lazer e no olimpismo. 
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SIM 

Em Tarituba, nos momentos de baile e dança 
das Cirandas, é que a diversao e as 
tra n sform açoes , evidenciam sentimentos, 
hist6rias e sonhos de uma gente simples que 
se fortalece a medida que estao juntos, 
compartilhando esses momentos. Um hibrido 
cultural vem se instalando entre os jovens da 
cidade: a ciranda elétrica, pr6pria da era 
desses nativos Olonal5. 

DANçA 

Aline Barato Cheluchinhak 

2010 

Sociologia Para o Esporte e o Lazer. 
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Concluimos que as reaçOes decorrentes das 
nossas experièncias com determinadas 
praticas e as emoçOes que evocam, bem 
como a possibilidade que temos de avaliar se 
tais reaçOes sao satisfat6rias, nos levam a 
querer repetir tais experièncias ou nao. Disso 
tiramos, ao menos, duas liçOes: a primeira é a 
de que as pessoas nao consomem bens e 
serviços sempre, apenas ou necessariamente 
pelas suas propriedades simb6licas de 
expressar obtençao e manutençao de um 
status. A segunda tem a ver com questOes de 
identidade. 

DANçA 

Daniel Minuzzi de Souza 

M ESTRADO 

102 

Teorias Pedag6gicas e Didaticas do Ensino 
da Educaçao Fisica e Esportes. 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~--~~--~ 

• TRABALHO DE CAMPO 

• PRINCIPAIS CONCLUSOES 

SIM 

Identificamos 1145 matérias no periodo, 
classificadas em 11 categorias, a saber: 
esportes; temas transversais; lazer; 
corpo/identidade; jogos/brincadeiras; estética; 
saude; circo; dança; lutas e outros. Esporte 
teve a maior presença no encarte, sendo a 
categoria analisada no que se refere às 
seguintes dimensOes/concepçOes: 
Espetaculo/rendimento; personagens; 
nacionalismo; saude; socializaçao e inclusao 
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social/cidadania. Nossas consideraçOes finais 
apontam o • AN Escola" como uma 
possibilidade de mldia-educaçao, embora 
deixe muito a desejar, principalmente no que 
se refere a dimensao critica do conceito. 
Destacamos também a necessidade e a 
possibilidade dos professores de educaçao 
fisica qualificarem suas aulas utilizando o 
jomal, para possibilitar novos olhares e 
praticas sobre o fenOmeno esportivo e o 
universo midiatico. 

DANçA 

Galeno Criscolo Parrela. 

MESTRADO 

Educaçao Fisica, Escola e Sociedade. 

SIM 

Fazendo um dialogo entre os mundos das 
culturas dos jovens e a Educaçao Fisica ha 
indicativos da hegemonia dos esportes que 
se expressam na organizaçao dos curriculos 
e dos espaços destinados para suas 
vivèncias. Este processo torna as culturas 
juvenis como meras coadjuvantes da 
esportiva. 
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• AUTOR 

• ANO DE DEFESA 

MESTRADO 

2010 

--~ ........ 
Educaçao Fisica, currlculo e cotidiano 
escolar. 

SIM 

A analise dos dados mostrou que a dança faz 
parte da pratica escolar, presente através da 
manifestaçao cultural do jovem/adolescente, 
mas nao é abordada como conteudo de 
ensino das aulas de EF 

IVAN CANDIDO DE SOUZA 

2010 

~ FfIIiIìIII(~). 
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SIM 

Os resultados indicam urna diversificaçao das 
tematicas abordadas pelos professores em 
suas aulas, fato que pode apontar para urna 
nova direçao nas pesquisas que tratam da 
Educaçao Fisica escolar. Ou seja, ao menos 
no discurso, os professores afirmam trabalhar 
com temas ligados a cultura corporal de 
movimento. Nao é possivel afirmar que o Hip 
Hop é desenvolvido nas aulas de Educaçao 
Fisica escolar, de acordo com as respostas 
dos professores que geraram as unidades de 
contexto. Mas, o fato dos professores 
abordarem em suas aulas temas em que o 
Hip Hop possa estar presente, nos permite 
vislumbrar essa possibilidade. Foi constatado 
que alguns professores abordam tematicas 
em suas aulas que sugerem o trato 
pedag6gico com o Hip Hop, pois declaram 
temas nos quais ele pode ser desenvolvido. 
Por outro lado, apenas dois o citaram como 
Street Dance, terminologia adotada pela 
proposta curricular do estado de SAo Paulo. 

DANçA 

Luciana Gomes Alves .... ~ ..... 
MESTRADO 

Teorias sobre o Corpo, Movimento Humano, 
Esportes e Lazer. 
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A analise dos dados sobre os documentos de 
Itajai evidenciou a caréncia do ensino da 
dança nas escolas da rede publica municipal 
dessa cidade, assim como a relaçao dos/as 
professores/as com esses documentos. Foi 
constatado que a dança nao tem presença 
significativa no ambiente escolar, em aulas de 
educaçao fisica, aparecendo eventualmente 
com carater utilitario para auxiliar o ensino de 
outros conteudos. Os/as professores/as 
entendem que a dança é um conteudo 
importante, porém nao se consideram 
capacitados para o seu ensino. Apesar de 
haver a cultura da dança competitiva na 
cidade de Itajai, os/as alunos/as nao tém 
esse entendimento sobre eia: acreditam que 
a dança é urna atividade de lazer que permite 
a expressao de sentimentos e proporciona 
prazer. 

DANçA 

Marcelo Backes Navarro Stotz -GftQ._..,. 
2010 

Teorias sobre o Corpo, Movimento Humano, 
Esportes e lazer. 
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Mildred Aparecida Sotero , .. 
MESTRADO 

~ 
2010 

Desenvolvimento de programas de educa~o 
fisica: aspectos curriculares e metodol6gicos. 

SIM 

Os resultados da pesquisa apontaram a 
predominancia de representaçOes de géneros 
hegemOnicos, por parte das crianças, 
fortemente marcados nas concepçOes sobre 
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o ato de dançar. Quanto ao plano de ensino 
investigado, verificou-se que, além de suscitar 
nos sujeitos diversas possibilidades de 
ressignificaçOes para pensar a rela~o entre 
género e dança, fomentou, também, a 
construçao gestual da dança em questao, 
possibilitando, aos alunos e alunas, 
oportunidades de serem sujeitos ativos e 
criativos em seu processo de aprendizado da 
dança na escola. 
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GISEt.E MMtASCHWAffI't 
Mestrado 

2010 

-..; 
ESTADOS EMOCIONAIS E MOVIMENTO. 

Sim 

Evidenciou-se, assim, que essas danças 
conservam algumas caracteristicas das 
danças indlgenas, sendo que o circular 
dessas danças esta associado a uma 
ritualizaçao. Os resultados indicam que os 
Cantos e as danças sagradas sao 
considerados comuns a todas as cerimOnias 
celebrativas indlgenas, independente de 
datas especiais. 
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Otavio Rodrigues de Paula 

MESTRADO 

2010 

Educaçao e diversidade. 

SIM 

Resultados: a representaçao grafica da curva 
da FC demonstrou-se compatlvel com 
atividade fisica intermitente, a média da carga 
fisica das rodadas foi de 89,9%FC pico n::io 
havendo diferença significativa entre as 
mesmas. Em relaçao aos estilos de dança, 
houve diferença significativa de intensidade, 
sendo o Jive mais intenso (p?0,05) do que o 
Samba e a Rumba n::io havendo diferença 
entre essas duas. A média da FCMpico (189 
bpm) foi maior (p?0,05) do que a média da 
FCMcal (165,3 bpm).A DECR é uma 
modalidade com caracterlsticas intermitentes, 
a média de intensidade durante as rodadas é 
compatlval com uma atividade de alta 
intensidade e muito provavelmente os atletas 
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Priscila Lima Ferreira 

MESTRADO 

2010 

Movimento Humano e Saude. 

SIM 

o Programa UnA TI constitui-se em um 
contexto primordial de desenvolvimento 
destas idosas, objetiva a autonomia, mas nao 
oferece praticas sistematicas de atividades 
fisicas e parece instrumentalizar parcialmente 
as idosas para escolhas relacionadas a esta 
pratica, ja que nem todas as idosas 
participam de tais programas e isto impede a 
percepçao de alteraçOes fisiol6gicas que a 
pratica do exercicio pode induzir. Sugere-se 
que tais Programas venham a oferecer 
atividades praticas de atividade fisica para 
aumentar a autonomia dos idosos para a 
escolha da atividade fisica 

DANçA 

PRISCILA RAQUEL TEDESCO DA COSTA 
TREVI SAN 

Mestrado 
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• TERMO DE BUSCA 

• AUTOR 

2010 

ESTADOS EMOCIONAIS E MOVIMENTO. 

Sim 

Os resultados evidenciam que a criatividade é 
uma capacidade que tem suas caracteristicas 
e qualidades ampiamente reconhecidas como 
essenciais ao processo de ensino
aprendizagem na dança pelos sujeitos da 
pesquisa. Os dados referentes à dimensao 
curricular para a formaçao nestes cursos 
técnicos de dança evidenciaram prioridade na 
aquisiçao de conhecimentos alusivos às 
especificidades e qualidades técnicas, bem 
como, o desenvolvimento das habilidades e 
capacidades fisicas e motoras. A criatividade 
esteve associada à expressividade, à 
interpretaçao, às brincadeiras, à 
musicalidade, mas de forma esparsa. Os 
elementos que permeiam a composiçao dos 
diferentes espetaculos de dança se 
mostraram recursos para um ambiente 
propicio para que os seus participantes se 
expressem criativamente nas aulas, as quais 
se apresentaram como espaços para a 
criaçao e preparaçao para o desenvolvimento 
artistico, cultural e estético de eventos 
destinados aos momentos de lazer, como os 
festivais de dança. 

DANçA 

RENATA APARECIDA MIYABARA 

111 



• NivEL 

• PN. 
• ANO DE DEFESA 

• LlNHA DE PESQUISA 

• TRABALHO DE CAMPO 

• PRINCIPAIS CONCLUSÒES 

2010 

EducaçAo Fisica, Escola e Sociedade. 

Sim 

Ao concluir essa pesquisa, constatamos que, 
das dez Universidades da capitai de x sao 
Paulo, que oferecem o curso de licenciatura 
em EducaçAo Fisica, très delas nao 
contemplam o componente curricular Dança 
em suas matrizes curriculares. O conteudo 
trabalhado nas diversas disciplinas do 
componente, prioriza vivèncias corporais ao 
alcance de todos, bem como esta relacionado 
às demais disciplinas do curso de EducaçAo 
Fisica, voltadas à area escolar. Averiguou-se, 
através da visao dos docentes entrevistados, 
que o egresso passa por formaçAo que Ihe da 
suporte para a inclusao do componente em 
suas aulas, porém acreditam que isso nao 
ocorre na pratica devido a impedimentos 
como: falta de interesse do professor e dos 
alunos, preconceito, experièncias anteriores 
de métodos tradicionais, dentre outros. 
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SANDRA APARECIDA QUEIROZ 
KUSSUNOKI 

Mestrado 

2010 

~ll" • Ventre. 
A NATUREZA SOCIAL DO CORPO. 

Sim 

Na discussao final, sao apresentadas varias 
possibilidades sobre a formaç:1o dessa 
crença, e indicativos de sua inverdade, a 
partir dos resultados apresentados, de 
elementos especificos desta dança e do ideai 
corpora I contemporàneo, baseado na 
magreza. Foram encontradas evidèncias 
sobre a existéncia desta crença, e a analise 
dos resultados indicam ser esta um mito, 
formado pelo paradigma da aparència 
corpora I perfeita, a moral estética da 
contemporaneidade. 
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Simone Teresinha Meurer 

T ................. 
MESTRADO 

2010 ... ~,.,.... .. 
EducaçAo Fisica, CondiçOes de Vida e 
Saude. 

SIM 

Os idosos praticantes de exerclcios flsicos ha 
mais tempo apresentaram os melhores 
escores de autoestima e de aptidao funcional. 
Diante dos resultados, evidencia-se que para 
possibilitar que idosos possam se tornar mais 
ativos deve-se, inicialmente, conseguir trazé
los para a participaçAo em programas de 
exerclcios flsicos e, em segundo momento, 
fornecer subsidios para que a motivaçAo para 
a permanéncia se desenvolva. 
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Elaine Melo de Srito Costa 

DOUTORADO 

2004 

Nao possui descrito. 

Sim 

O aprendizado na dança ou em outras 
praticas corporais é tecido numa açao 
coletiva que precisa conviver, respeitar e 
tolerar as diferenças, como um direito à 
dança e à vida. É posslvel, entao, compor 
conscientemente nassa historicidade, nassa 
mundo vivido numa experiéncia estética e 
politica, fora do teatro, a partir da poética de 
nassa existéncia com o outro, que vislumbra 
novas formas de convivéncia com a familia, a 
escola, a igreja, o trabalho, o casamento, os 
saraus e a dança. 

Maria Auxiliadora Terra Cunha 

DOUTORADO 
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• TERMO DE BUSCA 
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RepresentaçOes sociais da educaçao fisica, 
esporte e lazer. 

SIM 

Resultados apontam para tempo de dança 
como utopia, celebraçao, permitindo que 
expressem o desejo de dançar dos corpos 
paralisados que precisam da solidariedade 
andante para expressar sentimentos, 
emoçOes, espi rito. Ao pisarem no palco, 
vivem seu duplo, fazendo da dança o sentido 
de vivificaçao desses corpos, no substrato 
estético da ressignificaçao dos olhares. 

DANçA 

Adilson Roberto Siqueira 

JAeM""~F"'" DMJIL.VA 
DOUTORADO 
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• ANO DE DEFESA 2005 

• LlNHA DE PESQUISA Nao possui deserito. 

• PRINCIPAIS CONCLUSOES Nao discorre sobre. 

• TERMO DE BUSCA DANçA 

f O ~ ..... 
• AUTOR Mareus Vinieius Maehado de Almeida 
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• NivEL DOUTORADO 
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• LINHA DE PESQUISA 

• TRABALHO DE CAMPO NAo 

• PRiNCIPAIS CONCLUSOES Nao discorre sobre. 

• TERMO DE BUSCA DANçA 

• AUTOR MOnica Caldas Ehrenberg 
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• NivEL DOUTORADO 

• UNHA DE PESQUISA Educaçao Fisica Escolar 
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SIM 

Foi apresentada uma proposta de 
estruturaçao da area de conhecimento da 
dança para os curriculos de licenciatura em 
Educaçao Fisica, construida dentro dos 
limites e possibilidades encontrados na coleta 
de dados. 

DANçA 

Silvia Pavesi Sborquia 

~~ ... ~ 
2008 

.Porma9IO. 
Educaçao Fisica Escolar. 

SIM 

As informaçOes coletadas possibilitaram a 
reflexao sobre a concepçao que os 
professores apresentaram sobre a dança, 
seus pressupostos epistemol6gicos e 
educacionais. De acordo com a realidade 
investigada apresentamos algumas 
perspectivas para o trato do conhecimento da 
dança na educaçao basica, contribuindo para 
discussOes acerca da reformulaçao curricular 
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e para o implemento de processos de 
intervençao tanto na formaçao inicial quanto 
na educaçao basica. 

DANçA 

Emerson Lufs Velozo 

Jo ...... 
DOUTORADO 

2009 

SIM 
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• PRINCIPAIS CONCLUSÒES 

A experiència etnografica nas aulas de 
Educaçao Ffsica remeteu a discussAo para 
temas relacionados às praticas corporais 
como Jogos Tradicionais, Esporte Moderno, 
Futebol, Eurocopa e Skate. Isso possibilitou a 
compreensAo de certos aspectos 



• TERMO DE BUSCA 

• AUTOR 

• NfvEL 

• ANO DE DEFESA 

• LlNHA DE PESQUISA 

• TRABALHO DE CAMPO 

relacionados ao movimento dos referentes 
locais e globais que agem na definiçao dos 
significados atribuldos às praticas corporais 
na sociedade contemporAnea. 

DANçA 

JOZILMA DE MEDEIROS GONZAGA 

Doutorado 

2010 

ATIVIDADE FisICA E SAlmE. 

Sim 
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• PRINCIPAIS CONCLUSOES 

Em ambos os estudos, houve um forte 
relacionamento entre as variaveis temporais e 
espaciais do andar e as variaveis 
demograficas e estruturais. Estes resultados 
permitem concluir que o exerclcio 
generalizado, com controle da intensidade e 
frequéncia, foi mais efetivo em promover 
mudanças positivas no padrao de andar do 
que a pratica de apenas um tipo de exerclcio. 
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Sim 

Pode-se concluir que independente do tipo de 
exerclcio vivenciado pelos participantes do 
presente estudo, musculaçao, dança e 
ginastica, a atividade fisica promove 
beneflcios para os idosos auxiliando na 
manutençao das capacidades funcionais e 
melhorando o controle postural, nas tarefas 
de maior demanda de funcionamento do 
sistema de controle postural. 
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A musculaçao e a hidroginastica parecem ser 
Atividades fisicas que mais favorecem a 
funçao pulmonar de idosas. A pratica regular 
de musculaçao influenciou a mobilidade 
toracica axilar e xif6ide. Idosas praticantes de 
Hidroginastica e Musculaçao apresentaram 
melhor desempenho para CVF. O PEG 
influenciou a circunferéncia do braço, o EFE 
25-75% e o desempenho nas pressOes 
respirat6rias maximas. A amostra do estudo 
foi suscetivel aos beneficios do PEG para 
alguns indicadores antropométricos e 
pulmonares. O PEG parece favoravel 
especialmente os musculos respirat6rios 
através da força e endurance, confirmando o 
papel do exercicio fisico, especialmente o 
generalizado, em amenizar o impacto do 
envelhecimento na capacidade funcional. O 
envelhecimento promove mudanças nos 
diversos sistemas, especialmente 
musculoesquelético e cardiopulmonar. 
Exercicios fisicos melhoram o 
condicionamento cardiorrespirat6rio, 
modificam as dimensOes corporais e 
neuromusculares, amenizando o impacto do 
envelhecimento na capacidade funcional. 
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