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Dentro do novo cenário da Educação Física escolar, documentos oficiais 

apontam a necessidade do oferecimento de um leque de conteúdos no que tange à 
Cultura de Movimento   Entre as novas possibilidades de conteúdo os olhares desta 
pesquisa foram direcionados a dança.  Esta manifestação da cultural pode contribuir 
para a formação de cidadãos críticos e participativos por meio de diferentes 
vertentes, ou, expressões rítmicas, uma delas é o Ballet Clássico. O presente estudo 
é parte do Projeto de Iniciação Científica, intitulado “O Ballet na Escola: Uma 
proposta pedagógica para o primeiro ano do ciclo fundamental”. Nesta etapa do 
processo os esforços foram dedicados ao diagnóstico do ensino da dança, em 
especial o Ballet Clássico, nas aulas de Educação Física ministradas na rede 
municipal de Caraguatatuba.  O presente estudo caracteriza-se como do tipo 
descritivo com abordagem qualitativa, utilizando-se de um questionário com 
questões abertas e fechadas para a coleta dos dados. A população é composta por 
cinquenta professores que atuam na rede municipal de Caraguatatuba, dos quais 
vinte aceitaram compor a amostra. A análise dos dados coletados foi realizada a 
partir da interpretação dos pressupostos da análise de conteúdo. Ao observá-las, é 
possível notar que quatro, de vinte professores, relatam abordar a dança em suas 
aulas, entretanto, não foi possível diagnosticar quais práticas e conteúdos desta 
manifestação são efetivamente desenvolvidos. No que se refere ao nome das aulas, 
há uma variação, evidenciada por “dança, expressão corporal e/ou atividade rítmica. 
Dentre os documentos norteadores para a prática desses professores, cinco alegam 
utilizar os  Parâmetros Curriculares Nacionais. Desse modo, o que se vê, é que a 
dança não é desenvolvida nas aulas de Educação Física da rede, mesmo sendo 
estabelecida por documentos oficiais. Tal achado não causa surpresa nos 
pesquisadores envolvidos no presente projeto e, supomos, não causará na 
comunidade acadêmica da Educação Física. Isto posto, é possível afirmar que a 
Educação Física escolar necessita de novos horizontes acadêmicos, caso seu 
objetivo seja a aproximação com o cenário acadêmico que a cerca. 

O diagnóstico que revela o desenvolvimento da dança por quatro professor 
em uma amostra composta por 20 sugere a retomada dos dados e novas 
interpretações. Vê-se que destes vinte professores, dezoito obtiveram a titulação de 
licenciado após o ano de 2006, fato que os inclui nos moldes da formação 
preconizada a partir de 2001 e 2002. Todos esses dezoito professores afirmaram 
que sua formação apresentou um enfoque pedagógico, em detrimento dos enfoques 
biológico e esportivista; e, para finalizar, demonstraram que os cursos aos quais 
foram submetidos apresentavam mescla entre teoria e prática. 

Dentro deste contexto é possível destacar que os professores de Educação 
Física que participaram deste estudo obtiveram o título de licenciado em Educação 
Física após a crise de identidade que assolou a área de conhecimento, os currículos 
aos quais foram submetidos além de levar em consideração os novos pilares da 
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Educação Física foram desenvolvidos a partir do prisma apresentado pelas novas 
resoluções de 2001 e 2002, mesmo assim, quando inquiridos sobre os conteúdos 
desenvolvidos em aula as respostas estão distantes do cenário ideal apresentado 
pelos documentos oficiais. É necessário aprofundar esta questão com vistas a dirimir 
o vazio existente entre o cenário acadêmico e as práticas pedagógicas 
desenvolvidas na escola.  
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