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A Dança nas escolas do ensino básico em Portugal: Concepções e práticas dos professores 

do 3.º ciclo  

 

Resumo 

O presente estudo de natureza exploratória e descritiva desenvolveu-se a partir das 

concepções subjacentes às práticas dos professores que lecionam Dança nas escolas 

portuguesas na área da Educação Física (EF), de Educação Artística (EA) e das Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar (ARE do DE), do 3.º Ciclo de Ensino Básico. 

O problema central assentou na falta de informação atualizada sobre este tema, pelo que, 

através do modelo do pensamento do professor (Clark & Peterson, 1986), objetivou-se, 

caracterizar e comparar os pensamentos pré-ativos, pós-ativos, as teorias e as crenças dos 

professores das diferentes áreas. 

O desenho metodológico privilegiou uma metodologia mista, articulando uma fase 

extensiva, através do questionário (557 professores) e uma fase intensiva, através de 

entrevista (63 professores), aplicados entre 2010 e 2011, contemplando uma amostra a 

nível nacional. As técnicas de análise em uso foram os procedimentos estatísticos 

(descritivos e inferenciais) e a análise de conteúdo.  

Os resultados mostram que, a Dança na EF e EA é uma abordagem emergente no 3.º CEB 

a partir de 2001. Na área de EA, o professor de EF é o principal responsável pelo ensino da 

Dança, constatando-se lacunas a nível do conhecimento da Dança como forma de arte. 

Existe diversificação de concepções e práticas intra-áreas, porém quando comparadas entre 

si (interáreas), encontram-se diferenças parciais, mostrando que a cultura de Dança, na 

escola, centra-se prioritariamente na matéria alternativa do Programa Curricular de EF 

(2001).   

Como principais dificuldades práticas, o professor sente o preconceito dos alunos do 

género masculino e a necessidade de possuir conhecimento mais aprofundado de Dança, 

para induzir ambientes criativos e inovadores. Mostra-se que, quanto mais elevada é a 

experiência, o conhecimento de conteúdo e o conhecimento didático em Dança, menos 

dificuldades são sentidas pelos professores e maior importância é dada ao ensino de Dança. 

Daqui, ressalta-se a relevância dos mecanismos de formação inicial e contínua.  

 

Palavras-chave: 3.º CEB, concepções, Dança, ensino, escola, práticas e professor. 
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Dance schools in basic education in Portugal: Thoughts and practices of teachers in the 3rd 

cycle 

Abstract 

 

The present study is exploratory and descriptive in nature, being developed from 

reflections on the thought and practices of Dance teachers of the 3
rd

 cycle of basic 

education who operate in the curricular areas of physical education (PE) and arts education 

(AE), as well as in the area of rhythmic and expressive activities of the National Sport 

Program (NSP). The main problem lies in the lack of up to date information about this 

subject, whereby, following the model of teacher´s thought processes (Clark & Peterson, 

1986), it was aimed to characterize and compare the preactive, postactive thoughts of the 

teachers, their theories and beliefs of the different areas. 

The methodological design favored a mixed methodology (Muijs, 2004), articulating an 

extensive phase through a questionnaire (557 teachers) and an intensive phase by 

interviews (63 teachers) between 2010 and 2011, considering a sample on a national level. 

The analyzing techniques in use were statistical procedures (descriptive and inferential) 

and content analysis. 

The results show that Dance in PE and AE is an emerging approach in the 3
rd

 cycle of 

basic education as of 2001. In the area of AE, the PE teacher is the primarily responsible 

for teaching Dance, with notable gaps in knowledge levels about Dance as an art form. 

There is diversity of intra-area thoughts and practices, but when compared to each other 

(inter-areas) partial differences were found, showing that the Dance culture at school 

focuses primarily on alternative matter from the PE curriculum (2001) . 

As main practical difficulties the teacher feels the prejudice that affects mainly male 

students and the necessity of having deeper knowledge about Dance for inducing creative 

and innovative environments. It is shown that the higher the experience and the knowledge 

about content and teaching dance, the lesser are the difficulties felt by the teachers, and 

more importance is given to the teaching of Dance. Thus, it emphasizes the importance of 

mechanisms for initial and continuous training. 

 

Keywords: 3
 rd

 Cycle of Basic Education, thoughts, Dance, teaching, school, practices and 

teacher. 
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Definições operacionais 

 

De modo a tornar a leitura do estudo mais inteligível, apresentam-se as principais 

definições que pretendem operacionalizá-lo. 

 

Concepções 

As concepções são as representações, as perceções, os significados, as crenças e as 

expetativas do sujeito (Neves, 1995) face à realidade (pessoal e profissional), pelo que são 

de ordem subjetiva. Segundo Vieira (2007), no campo educativo são as orientações 

educacionais.  

 

Constructo 

O constructo é um conjunto de declarações hipotéticas acerca de um objeto (Marrero 

1988). Designa um conceito teórico não observável. Segundo Zabalza (1994) “ a teoria dos 

constructos contém toda uma perspetiva sobre a forma como nós, as pessoas, temos de 

elaborar o nosso universo mental e de organizar no seu interior estruturas de conhecimento 

e acção” (p.35). 

 

Conselho de Turma  

O Conselho de Turma (CT) é o quadro de docentes implicados na lecionação de uma 

turma, os quais são responsáveis pela elaboração do projeto curricular de turma. 

 

Currículo Nacional do Ensino Básico 

O CNEB (2001) deixou de ser uma referência para o desenvolvimento das práticas 

curriculares a partir de 2001 (despacho n.º 17169/2011). Encontrava-se organizado em três 

núcleos fundamentais: competências essenciais, competências transversais e perfil de 

competências gerais de saída do ensino básico. (Abrantes, 2001). Em Portugal, as recentes 

diretrizes curriculares designam-se de “metas curriculares” (decreto-lei n.º 139/2012).  

 

Ensinar  

O processo de ensinar significa, na perspetiva de Roldão (1999), fazer aprender, na medida 

em que só há ensino efetivo se houver aprendizagem. Trata-se de uma ação transitiva que, 

de forma geral, envolve pessoas e conteúdos. Conforme Perez e Gimeno (1988), este 

processo é uma atividade intencional num contexto social complexo, em que o professor 
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intervém como um artista para que os alunos construam e reformulem os seus próprios 

esquemas de pensamento. 

 

Dança Educativa/ Dança Criativa/Dança educacional/Dança-Educação 

A terminologia designada como dança educativa dança criativa, dança educacional e 

Dança-educação, que ao longo do trabalho será expressa, possui o mesmo significado e 

preceitos perspetivado por Laban (1988) sobre o corpo em movimento.  

 

Desporto Escolar 

O Desporto Escolar é um instrumento educativo que visa promover as atividades da 

comunidade escolar através do desporto organizado entre escolas, bem como fomentar a 

interatividade com o meio circundante.  

Em Portugal, o Desporto Escolar é da responsabilidade do Gabinete Coordenador do 

Desporto Escolar (GCDE), dependendo diretamente da DGIDC.  

 

Matérias nucleares 

As matérias nucleares designam as aprendizagens básicas a desenvolver na disciplina de 

Educação Física, pelo que se garante a homogeneidade dos conteúdos a abordar e a 

atribuição dos meios necessários à sua consecução (Metas de Aprendizagem de Educação 

Física, 2010, p. 24). 

 

Matérias alternativas  

As matérias alternativas referem-se aos conteúdos opcionais e encontram-se ajustadas ao 

contexto e aos recursos da área curricular disciplinar e do próprio estabelecimento de 

ensino. Aliás, as metas preveem “alternativas a adotar localmente” em função das 

características e/ou das condições existentes em cada escola, bem como a inclusão de 

matérias e/ou partes de matéria (por exemplo, determinados níveis de aperfeiçoamento), 

atentando na otimização dos recursos e/ou nas aptidões dos alunos (PNEF, 1991, p. 8).  

 

Metas de Aprendizagem 

As Metas de Aprendizagem para o Currículo dos Ensinos Básico e Secundário são 

instrumentos de apoio à gestão do currículo, disponibilizadas para serem utilizadas pelos 

docentes no seu trabalho quotidiano. Não sendo um documento normativo, pretende-se que 

o seu uso decorra do reconhecimento da sua utilidade prática por parte dos professores, dos 
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alunos e das famílias. 

 

Metas Curriculares 

As metas curriculares integram as aprendizagens essenciais a realizar pelos alunos em cada 

disciplina, por ano de escolaridade, constituindo um documento normativo de (progressiva) 

utilização obrigatória
1
 que substitui as metas de aprendizagem.  

 

Pensamentos pré-ativos 

Este termo é também designado de pensamentos pré-interativos (Januário, 1992). 

 

Pensamentos pós-ativos 

Este termo é também designado de pensamentos pós-interativos (Januário, 1992). 

 

Práticas  

No presente estudo referem-se à imagem que os professores fazem das suas práticas. 

Também designada perceção pessoal das práticas do professor ou reflexão da prática 

docente. 

 

Projeto Educativo de Agrupamento 

O Projeto Educativo de Agrupamento (PEA) é um documento, em regra de caráter 

plurianual, que define os princípios de ação que visam aprofundar (transdisciplinarmente) 

temáticas socialmente relevantes. Nos últimos anos as questões da cidadania, da saúde e do 

ambiente têm merecido particular atenção.   

 

Projeto Educativo da Escola 

O Projeto Educativo de Escola (PEE) enquadra-se no PEA, sendo um documento que 

consagra a orientação educativa do estabelecimento de ensino: 

“ (…) Documento de caráter pedagógico que, elaborado com a participação 

da comunidade educativa, estabelece a identidade da própria escola através 

da adequação do quadro legal em vigor à sua situação concreta, apresenta o 

modelo geral de organização e os objetivos pretendidos pela instituição e, 

enquanto instrumento de gestão, é ponto de referência orientador na 

                                                
1
 Disponível em http://www.dgidc.min-edu.pt/ 

http://www.dgidc.min-edu.pt/
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coerência da ação educativa” (decreto-lei n.º 115-A/98, art.º 3º, n.º 2, 

alínea a). 

 

A legislação aponta-o para um horizonte de três anos, considerando como principais 

instrumentos de operacionalização, de complemento e de organização o Plano Anual de 

Atividades, o Regulamento Interno e o Projeto Curricular de Escola (Adelino, 2004). 

 

Projeto Curricular da Escola  

A visão de «currículo» como um projeto pressupõe que o papel da escola e dos professores 

seja ampliado, sendo fundamental desenvolver a sua capacidade de decisão e de 

organização curriculares nos diferentes níveis da gestão curricular.  

Dentro dos limites estabelecidos a nível nacional sobre a organização das diversas áreas e 

das disciplinas, das cargas horárias, dos tempos letivos e da distribuição do serviço 

docente, a escola constrói o seu projeto curricular, o qual constitui o aspeto fundamental do 

projeto educativo da escola (Roldão, 1999). Nesta linha, Alonso (2002) acrescenta:  

  

“ No sentido de promover a educação integral e integrada dos alunos, é 

imprescindível que as escolas se confrontem com as questões educativas 

fundamentais que o currículo propõe, tais como porquê, para quê, o quê, 

como e quando ensinar/aprender, questões que exigem respostas bem 

fundamentadas, articuladas, e adequadas às características diferenciadas 

dos contextos. Esta visão ecológica e problemática das decisões 

curriculares reclama também um novo paradigma de inovação/mudança, 

alicerçado numa concepção cultural e política, que considera a escola (ou 

agrupamento de escolas) como contexto ecológico para a emergência da 

mudança, com base em processos de pesquisa, de reflexão, de decisão e de 

avaliação participada e negociada, a ser construída de forma evolutiva e 

dinâmica, num processo lento e não isento de problemas e conflitos” (p. 

34). 

 

Projeto Curricular de Turma  

 O Projeto Curricular de Turma (PCT) é coordenado, a partir do 2.º CEB, pelo Diretor de 

Turma e gerido co responsavelmente por todos os docentes do Conselho de Turma. É nesta 

instância que são elencados os objetivos e os conteúdos disciplinares, bem como a 
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definição das prioridades de ação e as estratégias a adotar, atendendo à situação da turma, 

consubstanciadas nos constrangimentos e nas expetativas dos alunos (Roldão, 1999). 

Revisite-se, a propósito, o preâmbulo do decreto-lei n.º 6/2001: 

 

“As estratégias de concretização e desenvolvimento do currículo nacional e do 

projecto curricular de escola, visando adequá-los ao contexto de cada turma, são 

objecto de um projecto curricular de turma, concebido, aprovado e avaliado pelo 

professor titular de turma em articulação com o conselho de turma, ou pelo 

conselho de turma, consoante os ciclos. As escolas e os professores ficam assim 

mandatados para, no âmbito da sua autonomia e nos seus limites balizados pelo 

currículo central, procederem à construção de projectos curriculares em função 

dos contextos”. 

 

Plano Anual de Atividades  

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um instrumento de organização e de gestão escolar 

e, conforme Magalhães e Alçada (2002), trata-se de um documento de planificação que 

define as atividades a desenvolver ao longo do ano letivo, a sua organização e os recursos 

necessários. Esta estruturação faz-se em estreita ligação com o Projeto Curricular de 

Escola e com o Projeto Educativo de Escola, uma vez que estes definem a orientação 

concetual pela qual se pauta a atuação pedagógica, tanto na componente curricular, como 

em todas as atividades de complemento e de enriquecimento curricular e/ou extra 

curricular.  
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A Dança como novo contexto de investigação  
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Introdução geral 

  

O presente trabalho de investigação tem como objeto de estudo a Dança no contexto 

educativo escolar, partindo das concepções inerentes às práticas dos professores da área 

curricular disciplinar de Educação Física, dos professores de Dança como oferta de ensino 

da área curricular disciplinar de Educação Artística e dos professores da modalidade não 

curricular das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar.  

O problema central do estudo assenta na reduzida informação acerca da Dança nas escolas 

portuguesas, principalmente após mudanças na organização curricular dos programas de 

ensino, nomeadamente no reajustamento do Programa de Educação Física (2001) e na 

introdução da Dança no Currículo Nacional de Ensino Básico (2001) como oferta de 

ensino artístico através da área curricular de Educação Artística.  

Pretendendo-se contribuir para a compreensão das concepções subjacentes às práticas de 

ensino dos professores, em contexto escolar do 3.º ciclo de escolaridade do ensino básico 

em Portugal, o principal objetivo deste estudo de investigação é, precisamente, mapear 

informação que permita caracterizar a natureza da intencionalidade educativa que os 

professores de Educação Física, de Educação Artística e/ou das Atividades Rítmicas do 

Desporto Escolar imprimem à prática da Dança, atendendo ao cenário socioeducativo e, 

sobretudo, às “pessoas que moram nos alunos” (Azevedo, 1999, p.1). Apoiados nos 

pressupostos do modelo do pensamento do professor elaborado por Clark e Peterson 

(1986), tentar-se-á descrever e compreender os pensamentos pré-ativos, pós-ativos, as 

teorias e as crenças dos professores das três áreas focadas, numa lógica vertical (intra-

área), identificando-se as proximidades e as dissemelhanças entre as diferentes áreas 

(interárea) numa lógica horizontal, face à perceção de atuação educativa.  

Sendo a Escola um estabelecimento público regido por valores democráticos, nela se 

conglomeram, asseguram e articulam diferentes tipos de saberes e de competências. A 

diversidade de aprendizagens veiculadas no Projeto Educativo da Escola (PEE) e/ou 

Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) e no Projeto Curricular da Escola (PCE), isto é, 

da mesoestrutura, são direcionadas pela aprendizagem plena da cidadania e, daí, do direito 

à educação. A sua progressiva autonomia torna-a um centro de mediação e de decisão 

relativamente às aprendizagens mais significativas para o desenvolvimento integral do 

aluno (para o qual parece contribuir a Dança), embora sem descurar os documentos e os 

instrumentos de apoio emanados pelo Ministério da Educação (macroestrutura). Deste 
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modo, a prática docente (microestrutura) alicerça-se na gestão curricular dos referenciais 

teóricos e dos recursos materiais e humanos do estabelecimento de ensino.   

De acordo com Carneiro (2003), a escola é uma ponte indivisível entre os educandos e a 

sociedade em constante transformação económica, política, social e, consequentemente, 

educativa, defendendo que o fundamento da educação assenta em quatro pilares: (a) 

aprender a ser, (b) aprender a conhecer, (c) aprender a fazer e (d) aprender a viver juntos. 

Ainda assim, o autor projeta o conceito de sociedade educativa propondo rigor no 

alargamento da educação ao longo da vida. Na dialética educação/sociedade, Semerato 

(2001) resgata alguns conceitos de Gramsci (1891-1937), dos quais se destacam “a 

filosofia da praxis” e “o intelectual orgânico”. Estas duas noções questionam o papel do 

professor e a sua capacidade de reflexão crítica à luz da cultura (intelectual orgânico), 

encarando-o como agente de transformação através de práticas educativas significativas 

(filosofia da praxis), num compromisso com o devir e com a metamorfose social.  

Atendendo a esse pensamento, Leite (2002) considera que o papel da escola não se 

circunscreve apenas ao ato de ensinar conteúdos e/ou de transmitir informação, insistindo 

para que seja encarada como uma instituição “onde se desenvolvem estratégias que fazem 

dos actos de ensinar e de aprender não apenas um meio de reprodução, mas também um 

meio de produção e de transformação social” (p.51). Neste sentido, a unidade existente 

entre ensinar e aprender de forma contextualizada é explicada por Roldão (1999), quando 

refere que é “uma ação transitiva, que não existe se não se exercer sobre alguém e alguma 

coisa. Ou seja não só ensinar significa fazer aprender, como fazer aprender alguma coisa a 

alguém” (p.114). Assim, percebe-se que é na prática docente que se materializa a intenção 

educativa, o sentido, a concepção e/ou o significado que se imprime ao processo de ensino 

e de aprendizagem.  

Para caracterizar o papel educativo que a Dança assume na visão integrada da escola e do 

currículo, torna-se essencial aceder às concepções dos professores responsáveis pela 

mediação da construção do conhecimento dessa área e o modo como estabelecem relações, 

através da promoção de diferentes tipos de prática, com a comunidade escolar. Para isto, 

temos em conta que Bamford (2006), ao realizar um estudo mundialmente reconhecido 

sobre o impacto das artes na educação formal e informal, evidenciou que as expressões 

artísticas (entre elas a Dança) incorporadas no desenvolvimento educativo tornavam a 

escola num espaço de maior projeção social, impulsionador de ambientes criativos e 

integrados, auxiliando a aquisição de conteúdos e o aprofundamento das competências dos 

alunos. Por outro lado, paralelamente, julga-se, também, imprescindível identificar e 
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refletir em torno das dificuldades, dos constrangimentos e dos desafios que se colocam aos 

professores, aspetos que, segundo Gimeno (2011); Januário (1992); Tuckman (2005) são 

decisivos para a melhoria da qualidade da resposta educativa. 

Face ao exposto, almeja-se despertar o interesse pela investigação da Dança como área de 

conhecimento artístico, assim como estimular o desenvolvimento e a inovação de práticas 

educativas que melhor envolvam e articulem esta área em interação com o meio social 

envolvente, dado que parece assumir um papel fundamental na formação integral do ser 

humano. 

 

 Organização e apresentação do estudo 

 

Em termos gerais, o estudo está organizado em quatro partes, cada uma constituída por 

capítulos que, articulando-se entre si, procuram sustentar a coerência epistemológica que 

lhe subjaz. 

 

Parte 1 - Enquadramento teórico 

 

O enquadramento teórico pretende apresentar a revisão de literatura efetuada, de acordo 

com o princípio da essencialidade
2
 (Pardal & Correia, 1995), destacando-se no Capítulo 1 

a contextualização curricular da Dança no cenário português, bem como a sua contribuição 

educativa em contexto escolar.  

No Capítulo 2, abordar-se-ão os pressupostos do domínio do pensamento do professor 

como paradigma mediacional (Clark & Peterson, 1986), visto ser o enquadramento 

conceptual transversal ao estudo e os modelos educativos que influenciam as práticas 

docentes na área da Dança. 

Considerando a sua natureza sistémica, admite-se a possibilidade de uma “leitura” conjunta 

dos capítulos facilitada pelas suas relações recursivas e interativas. 

 

Parte 2 - Enquadramento metodológico 

O enquadramento metodológico apresenta, de forma sucinta, os fundamentos 

epistemológicos que enquadram a investigação, a modelização do estudo empírico, as 

                                                
2
 Este princípio preconiza “a selecção criteriosa e significativa dos elementos bibliográficos, considerando -se ser de 

particular interesse referir o essencial dos estudos mais important es” (Pardal & Correia, 1995, p.82). 
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linhas de ação quantitativa e qualitativa para a sua operacionalização, bem como a 

descrição dos instrumentos, da amostra e dos procedimentos utilizados. 

 

Parte 3 - Apresentação e discussão dos resultados do estudo empírico 

 

A Parte 3 apresenta a análise e a discussão de forma transversal da informação recolhida 

através de três instrumentos (questionário, entrevista e grelha de Kelly) por referência às 

questões específicas de investigação para cada área (Educação Física, Educação Artística e 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar), bem como ao enquadramento 

teórico do estudo.  

 

Parte 4 - Considerações finais 

 

Na Parte 4 apresenta-se as conclusões, atendendo aos enquadramentos teórico e 

metodológico, bem como às informações recolhidas na fase empírica, permitindo uma 

leitura global do estudo. De igual modo, apresentam-se também as suas limitações, assim 

como algumas sugestões para investigações futuras. 

A finalizar, as referências bibliográficas indicam os documentos (das esferas pericial e 

legal) consultados e no âmbito dos anexos apresentam-se aqueles que consideramos mais 

importantes para a compreensão imediata do estudo. 
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1.1 Introdução ao Capítulo 1 

 

O presente capítulo apresenta a revisão de literatura que pretende contextualizar o estudo 

relativamente às questões da Dança no ensino do 3.º CEB. Assim, far-se-ão incursões nos 

seguintes tópicos: 

 

(a) As reminiscências da Dança por referência à organização curricular da escola 

pública portuguesa (antes e depois do 25 de abril de 1974), destacando alguns 

estudos (sobretudo das décadas de 80 e de 90) que se supõem propulsores da 

investigação em Dança como área de conhecimento e, concomitantemente, como 

disciplina autónoma.  

 

(b) A Dança no Sistema Educativo atual, partindo de três referentes: Programa 

Curricular de Educação Física (1991) e Programa de Reajustamento de Educação 

Física (2001); Currículo Nacional do Ensino Básico (2001), área disciplinar de 

Educação Artística e Programa do Desporto Escolar, modalidade de Atividades 

Rítmicas e Expressivas (2009/2013). 

 

(c) A contribuição educativa da Dança, almejando proporcionar um melhor 

entendimento da diversidade de formas e/ou estilos que a caracterizam enquanto 

atividade que exprime comportamentos humanos, conjugações sociais, educativas 

e culturais que tem como base a atuação do professor de Educação Física e do 

professor de Dança/Educação, pelo que perspetivaremos o contributo de ambos 

para entender a ligação da Dança no âmbito educativo. 

 

Neste sentido, a pesquisa, o levantamento e a sistematização de referenciais teóricos, no 

seu conjunto, permitiram enquadrar o estudo e servir de orientação à modelização da sua 

dimensão empírica e na interpretação da informação recolhida (Silva, 2009).  

 

 

1.2 As reminiscências da Dança na escola  

 

Poder-se-á afirmar que são quase inexistentes os registos que indicam a Dança como uma 

forma de arte na escola pública portuguesa antes do 25 de abril de 1974. Sasportes (1970) 
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associa a prática da dança clássica ao complemento da formação das pessoas abastadas, 

sendo esta realizada por instituições particulares. O mesmo autor refere-se à escassez de 

indicadores da presença efetiva das artes na escola, opinião também partilhada por Fróis 

(2005) que justifica este vazio conceptual, afirmando que a Dança para todos, numa 

perspetiva artística, é sobretudo legitimada após a Revolução dos Cravos. 

Ao procurarem-se evidências sobre a prática da Dança na escola de massas e/ou num 

determinado setor coletivo educativo não formal, recua-se aos finais da década dos anos 

trinta (século XX) e à retrospetiva histórica da Educação Física e do Desporto, na qual esta 

se relaciona com “a ginástica, as danças populares, os desportos e as colónias de férias” 

(Silva, 1962, p.456).  

Por seu lado, Feio (1981) refere que o período entre 1940 e 1960 é largamente marcado 

pela intervenção estatal em todos os setores da Educação Física e dos Desportos, 

predominando as ideologias do regime fascista. Apesar de todos os setores supracitados 

terem contribuído para a promoção da prática física, merece particular atenção a 

Organização Nacional da Mocidade Portuguesa, uma vez que as atividades de Educação 

Física e de Desportos eram dirigidas à juventude, possuindo um caráter pré-militar para o 

género masculino.  

Na narrativa de Silva (1962), a Dança e a ginástica parecem estar associadas à 

demonstração de práticas agradáveis, ideia francamente veiculada no I Congresso Latino 

de Educação Física realizado em 1956. Daí, o destaque para o papel social do professor 

como educador que utiliza o ginásio como um laboratório. A participação portuguesa no 

evento privilegiou “comunicações e demonstrações práticas de ginástica educativa e 

dança” (Silva, 1962, p.462). A propósito, o autor menciona que havia interesse pela área 

no que respeita ao desporto e à juventude, de modo que foram esses os principais temas 

das palestras que anteciparam os colóquios e os cursos de verão promovidos pelo Instituto 

Nacional de Educação Física (INEF) na década dos anos sessenta. Nessa mesma altura, a 

Dança popular esteve presente no meio estudantil, através de uma comemoração designada 

de “Dia do Estudante”, em que todas as associações académicas das Escolas Superiores de 

Lisboa confraternizaram através do desporto, discutiram investigações e realizaram saraus.  

Em 1960, os Programas de Educação Física para o ensino primário são atualizados, neles 

se incluindo a área curricular de Educação Rítmica, cujo precursor foi Jacques Dalcroze 

(1865-1959). Na época, a pedagogia desta disciplina visava, essencialmente, o 

desenvolvimento equilibrado da personalidade e a integração ativa e criadora de cada 

indivíduo na cultura e na sociedade, tendo em atenção a totalidade do ser humano, 
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dirigindo a sua lógica de ação para o corpo que, como realidade concreta, servia de alicerce 

à atividade espiritual. Se por um lado se assistia a um discurso interno em que prevalecia a 

realização e a integração plena do sujeito, por outro, reconhece-se a coexistência de 

concepções médicas, militares e técnicas profundamente arraigadas nas práticas da 

Educação Física (Silva, 1962). Autores como Brás (1994), Crespo (1976) e Cunha (2007) 

reconhecem a prevalência das influências médicas, higienistas e militares na formação e na 

prática curricular dos professores de Educação Física em Portugal, acentuadas pela guerra 

do Ultramar. De acordo com Cunha (2007), as práticas posteriores enraizaram-se 

sobretudo no Desporto, parecendo ter havido uma certa abertura para a Atividade Rítmica 

Expressiva. Alegre e Macara (2009) corroboram essa ideia, acrescentando a restrição deste 

tópico às aulas de Educação Física apenas para o público do género feminino.  

É em 1972 que a esquematização programática do 1.º ciclo preparatório do ensino 

secundário da disciplina de Educação Física
3
 inclui a Dança como um meio educativo:  

 

A dança e as outras formas similares de expressão corporal apresentam grande 

valor educativo, não só pelas possibilidades que oferecem para um mais eficaz 

domínio do comportamento, mas, também, pela oportunidade proporcionada 

para associar os gestos à música, para uma maior expressividade do movimento 

(Programa do 1.º ciclo Preparatório do Ensino Secundário, 1972, p.204). 

 

Já nessa época, a abordagem do conteúdo de Dança recaía no seu valor cultural e nos 

centros de interesse dos alunos, tal como evidenciando no respetivo programa: 

 

As danças populares portuguesas têm interesse prioritário, devendo ser 

escolhidas de acordo com o contexto geográfico e cultural em que o 

estabelecimento de ensino se insere e, também, com a sua qualidade. (…) Elas 

deverão adaptar-se aos interesses dos alunos, bem como às suas características 

(Programa do 1.º ciclo preparatório do ensino secundário, 1972, p.204). 

 

A revisão de literatura permitiu ainda constatar que, em 1979, a Dança integrava os 

Programas do Ensino Primário, do Ensino Preparatório (1.º ano) e do Ensino Secundário 

(7.º e 8.º anos), aprofundando temas relacionados com a Educação Rítmica e com o estudo 

                                                
3
 Programa que, para Barroso (2001), correspondeu às primeiras definições de um plano de estudos e/ou programa estruturado 

em objetivos, em conteúdos e em atividades.  
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do Movimento Corporal
4
 que eram, também, conteúdos tratados ao nível do Programa de 

Educação Musical. Aliás, as noções de ritmo e de movimento corporal estavam 

intimamente relacionadas com as disciplinas de Educação Musical e de Educação Física, 

sendo que o programa desta última reforçava a necessidade de “estabelecer ligação com 

outras disciplinas” (Programas do Ensino Primário, do Ensino Preparatório [1.º ano] e do 

Ensino Secundário [7.º e 8.º anos], 1979, p.128). No entanto, carece-se de informação que 

permita aferir a exequibilidade dessas orientações, embora se observasse que entre as 

diferentes áreas do Programa de Educação Física, as Atividades Rítmicas estruturavam-se 

na Educação Rítmica e na Dança (folclórica, jazz, moderna) enquanto expressão corporal
5
 

e de apelo à criatividade (por exemplo, movimentos livres e combinações de ginástica 

rítmica e desportiva). Mais recentemente, um estudo de Vieira (2007) refere que os 

professores de Educação Física valorizam (e priorizam) a mestria disciplinar e o processo 

de aprendizagem, dando menor significado à autorrealização, à integração ecológica e à 

responsabilidade social
6
 advindas de atividades mais criativas e expressivas.   

Por seu lado, num estudo de caso levado a cabo por Alegre e Macara (2009), com o intuito 

de recolher informação que permitisse conhecer práticas de Dança antes do 25 de Abril de 

1974, conseguiu-se saber que as principais impulsionadoras da Dança no seio da escola 

pública em Lisboa haviam sido as Professoras Fernanda Neto e Raquel Oliveira
7
 numa 

lógica de experimentalismo (do “fazer, fazendo”), movidas pela convicção da importância 

desta prática em contexto escolar, ao qual subjazia o movimento da escola nova ou ativa. 

Na época, o programa de Educação Física (1972) indicava que as danças poderiam ser 

objeto de aulas especiais e/ou serem introduzidas em sessões de qualquer tipo, realçando 

aquelas que se integravam nas atividades livres. Assim, aproveitando a possibilidade de 

escolha de alguns conteúdos, as referidas professoras disseminaram a dança para fora das 

suas escolas através de apoteóticas apresentações de atividades gimnodesportivas 

realizadas “no dia da raça”, evento organizado pela Mocidade Portuguesa, em que se 

                                                
4
 O tema “movimento corporal” do programa de Educação Musical apresentava como finalidades o “desenvolvimento da 

imaginação, da criatividade e do sentido estético; o aperfeiçoamento da coordenação motora; o desenvolvimento da 

espontaneidade e da rapidez de reflexos; o desenvolvimento da capacidade de adaptação necessária à sua perfeita inserção no 

grupo” (Programas do Ensino Primário, do Ensino Preparatório 1.º ano e do Ensino Secundário 7.º e 8.º anos, 1979, p.126).  
5
 Abordagem às orientações do esquema corporal, da psicomotricidade, da técnica de dança, da apreciação do movimento, da 

capacidade de comunicação e de expressão (Programas do Ensino Primário, do Ensino Preparatório 1.º ano e do Ensino 

Secundário 7.º e 8.º anos, 1979, p.144) 
6
 A mestria disciplinar priorizao conteúdo, o processo de aprendizagem prioriza o modo como os alunos aprendem, a autorrealização 

priorizao desenvolvimento pessoal e à autonomia do estudante, a integração ecológica prioriza a promoção da cidadania ativa e a 

responsabilidade social prioriza a co responsabilidade do aluno na mudança e na transformação sócio cultural. 
7
 Professora Raquel Oliveira, docente de Educação Física (reformada), com 38 anos de experiência profissional no ensino da 

Educação Física e ligada ao ensino da Dança na escola, tendo estagiado com o coreógrafo e artista Maurice Béjart.  
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introduzia a Dança tentando transformar “aquela coisa da ginástica
8
” que era mais aceite 

entre os professores de EF (Alegre & Macara, 2009, p.6).  

Conforme Valente e Lourenço (1999), as mudanças daí decorrentes esboçaram “novas 

perspetivas pedagógicas, influenciando o desenvolvimento das artes na educação” 

(p.1). Os primeiros anos da década de setenta (século XX) foram fortemente 

influenciados por um espírito reformador direcionado para o desenvolvimento 

profissional e pedagógico do desporto e das artes em Portugal por parte de José Veiga 

Simão, então Ministro da Educação Nacional, a par dos ideais de liberdade que 

fervilhavam na esfera sociocultural.  

Até aos anos 50 (século XX), as experiências artísticas para crianças haviam-se 

limitado aos lavores e ao desenho geométrico e/ou livre. Todavia, com o aparecimento 

do Movimento da Escola Nova em Portugal (início do século XX), reconhecendo a 

criança como um ser criador e dotada de formas singulares de expressão, renasce um 

período propício ao desenvolvimento e ao aprofundamento de ideias artísticas 

baseadas em modelos pedagógicos que questionavam o paradigma da racionalidade 

técnica e, consequentemente, as práticas da escola tradicional e do saber atomizado em 

unidades isoladas de estudo.   

Ao invés, a segunda metade do século XX é marcada pelas filosofias da educação pela 

arte, expressão mundialmente reconhecida a partir da edição do livro de Herbert Read 

(1943) intitulado Education Through Art. A vasta repercussão da obra promoveu a 

criação da “Associação Internacional de Educação pela Arte”, em 1954. Em Portugal, 

volvidos aproximadamente três anos, é também criada a “Associação Portuguesa de 

Educação pela Arte”
9
.  

Assim, poder-se-á afirmar que é nos anos setenta (século XX) que se assiste, em Portugal, 

à valorização da Educação Estética e para a qual muito contribuiu o Colóquio sobre o 

Projeto da Reforma do Ensino Artístico (promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian) e 

cujo papel foi decisivo na sensibilização de diversas entidades para a importância da 

Educação pela Arte como uma pedagogia a implementar a nível nacional, desde a 

educação pré-escolar aos estabelecimentos de ensino superior.  

Na breve resenha histórica da Dança na escola em Portugal, até aqui apresentada, verifica-

se que, esta emerge inicialmente dos interesses da Educação Física e posteriormente da 

                                                
8 Expressão das professoras ao referir -se à Dança. 
9
 O “Movimento Português de Intervenção Artística e Educação pela Arte” ainda se mantém ativo, apesar de ser cons iderado 

por alguns especialistas como desatualizado.    
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Educação Artística, tornando-a pouco clara, o que possivelmente prejudicou a sua difusão, 

o seu conhecimento e o seu desenvolvimento no meio escolar. De forma similar, Gehres 

(2008), ao contextualizar a Dança nas escolas da Bahia (Brasil), refere-se a duas peculiares 

abordagens polarizadas em dois paradigmas epistemológicos:  

 

a) Um que foca a Dança numa vertente artística e pedagógica (desenvolvimento da 

sensibilidade, da estética, da ação, da criação, do espírito crítico e da apreciação do 

binómio arte/educação ou educação artística); 

b) Outro que, no quadro das atividades físicas e motoras de Educação Física, 

equaciona o desenvolvimento rítmico motor e o ensino de passos das danças sociais, 

tradicionais, aeróbica e/ou outras.  

 

Sendo este mesmo cenário que se assistia em Portugal, o estudo de caso apresentado 

sucintamente nos pontos anteriores (Alegre & Macara, 2009) reforça outros problemas 

com que se debatiam os Professores de Educação Física, na década de oitenta e de noventa, 

relativamente à escassa inclusão da Dança nas práticas educativas, destacando-se:  

 

a) O preconceito que associava a Dança ao género feminino; 

b) A herança cultural (influências médicas, higienistas e militares) de concepções de 

Educação Física (na sequência de haver muitos docentes ex-combatentes do 

Ultramar com formação militar);  

c) A nova tendência (a dança) ser apenas aceite por alguns professores, sobretudo se 

as aulas de Educação Física se destinassem ao género feminino. 

Em 1981, num evento promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, debateram-se os 

constrangimentos e os desafios do Sistema de Ensino em Portugal, aqui se incluindo as 

áreas curriculares de Educação Física e de Educação Artística. À época, Silva e Tamen 

(1981) defendiam: 

 

Se a educação cobrir como é desejável, não só o campo da ciência e da 

tecnologia, mas também o campo das artes e das actividades recreativas, ficam 

interligadas à partida à política educacional e à política cultural, uma vez que o 

acesso das massas à cultura se faz fundamentalmente pelos canais de educação 

(p.3). 
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Nesse mesmo evento, Feio (1981) acrescenta um vasto conjunto de reptos associados à 

Educação Física, nomeadamente: 

(a) O valor higiénico, social e educativo das disciplinas corporais;  

(b) As infraestruturas e a sua cabal resposta a uma maior qualidade de 

participação no Desporto Escolar;  

(c) Os objetivos da EF no programa oficial do Ensino Primário, criticando a 

influência abusiva da psicomotricidade (na qual as atividades rítmicas se fazia 

presente), contrastando, deste modo, com a orientação vertical do programa 

do Ciclo Preparatório vigente à data.  

Por outro lado, Perdigão (1981), no âmbito da Educação Artística, expõe a problemática do 

desenvolvimento das Artes Plásticas, do Design, do Teatro, da Música e do Cinema no 

Sistema Educativo Português e, pontualmente, manifesta desacordo com a inclusão da 

temática das “atividades rítmicas” no programa de Educação Física nos ensinos 

preparatório e secundário, ampliando a polarização entre a Educação Física e a Educação 

Artística no que respeita à Dança.  

Nas duas intervenções revisitadas, torna-se evidente o hibridismo e a tensão da Dança 

existente em cenário educativo. Se por um lado na Educação Física a terminologia 

psicomotricista (dentro dela, a expressão corporal ou movimento corporal) é criticada por 

ser excessiva, por outro lado, na Educação Artística denota-se oposição à inclusão das 

atividades rítmicas no programa de Educação Física. Esta falta de consenso, 

provavelmente não contribuiu para o fomento de práticas concretas de Dança na escola, na 

década dos anos oitenta, tornando-a pouco presente, difusa e incompreensível em contexto 

escolar. 

Ainda assim, em conformidade com Câmara (2007), foi reconhecido à escola um papel 

ativo na formação artística e pedagógica, o qual se evidenciou:  

 

(a) Na formação inicial e contínua de educadores de infância, de professores (de 

todos os níveis de ensino), de terapeutas, de técnicos de educação, de 

animadores culturais e de orientadores de tempos livres, de técnicos dos 

Ministérios dos Assuntos Sociais e da Justiça e dos Serviços Pedagógicos dos 

Museus, das Escolas Artísticas e dos Grupos de Teatro;  
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(b) Na elaboração de programas no âmbito das Expressões para as “Escolas do 

Ensino Primário e Magistério Primário e Infantil, Secundário, Escolas 

Superiores de Educação;  

(c) Na criação, orientação e participação em grupos de estudo e de investigação, 

em experiências de Educação e Terapia pela Arte e em publicações, 

“colóquios, congressos, encontros, exposições relacionados com a Educação e 

a Terapia pela Arte.  

 

No entanto, nos inícios de 1990, Xarez, Alves, Antunes e Cruz (1992) eram da opinião de 

que a Dança, não obstante as reestruturações do Sistema Educativo norteadas 

essencialmente pela LBSE regulamentando a Educação Artística em 1990 a partir do 1.º 

CEB
10

, ainda carecia de enquadramento legislativo, de coerência externa na sua relação 

com outras atividades afins e de melhor definição conceptual face às suas dimensões 

artística e educativa. Também Delimbeuf (1997) indicava a permanente ausência da Dança 

nas escolas, e Coelho (1998) sublinhava que estava delegada apenas à Educação Física, 

considerando não ter impacto na articulação das práticas educativas deste professor. 

Todavia, Teixeira (2004) na tentativa de caracterizar a Dança nos 2.º e 3.º CEB e no ensino 

secundário em Lisboa e no Porto demonstrou que o seu ensino veiculado pela disciplina de 

Educação Física tinha reduzida expressão, o que poderia estar relacionado com a 

insuficiente formação inicial e contínua dos professores, a desadequação das instalações e 

os escassos recursos materiais (aqui se incluindo os manuais escolares). Tal estado de 

inércia, sobretudo no período anterior a 2001, pode-se justificar com Carreiro da Costa 

(2005): “ (…) Sometimes there are profound differences between the goals and principles 

established by the recommended curriculum and research and the way these are expressed 

in the gymnasium” (p. 258).   

 Aprofundando a problemática da Dança numa vertente mais artística do que física, Robalo 

(1998) reclamava: 

 

Amiúde se declara, a constatação de uma tradição da Dança como forte 

componente da Educação Física, na maioria dos países. Mas uma análise 

cuidada revelaria não só a incidência nos vários domínios implicados, como o 

respeito pela Dança como manifestação social e cultural, com um potencial 

                                                
10

 Na sequência do Decreto-lei n.º 344/90 de 2 de novembro que regulamenta a Educação Artística, em geral, e a Dança em 

particular. 
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comunicativo, não sem vincular a sua natureza como arte performativa, 

sofrendo cada vez mais as influências quer de outras áreas artísticas como de 

inúmeras actividades físicas, aspecto que, em Portugal, não foi quanto a nós, 

contemplado (p.57). 

 

A mesma autora acrescenta ainda que a maioria dos docentes, possuindo a licenciatura em 

Ciências do Desporto/ Educação Física, não lecionava Dança na escola como atividade 

curricular, evocando a pouca (ou nenhuma) formação inicial. Assim, os trabalhos de 

investigação em pedagogia da Dança (datados da década de 90) permitem observar o 

abismo entre os objetivos formulados no PNEF (1991) e a prática efetiva do professor de 

EF face ao seu ensino.  

No meio deste tumulto reivindicativo, a década dos anos noventa fica caracterizada por um 

aumento significativo de organizações de ensino especializado de diferentes expressões 

artísticas que anunciavam propostas cada vez mais completas e articuladas com os ensinos 

básico e secundário, no sentido de que a escola pública tivesse resposta para o ensino 

artístico genérico como complemento à formação global do aluno, afastando a ideia de 

formação, meramente artística e profissional. Aliás, para Barroso (2000): 

 

A educação em arte diz respeito ao desenvolvimento dos sentidos como meio 

de receber o mundo envolvente e também ao processo utilizado para 

simbolizar, exteriorizar, compreender, organizar, exprimir, comunicar e 

resolver os problemas que vão surgindo. (…) A arte está baseada na crença de 

que a experiência sensorial é a melhor maneira de saber, de pensar e sentir 

(p.16).  

 

Na tentativa de fazer face a esta preocupação, é criada a Associação Forum Dança em 

1990, cujas finalidades se centram na promoção da dança educativa, sob os pressupostos 

da teoria do movimento criativo de Laban (1988) tanto para alunos, como para professores 

(Victorino & Pinto, 1994). Na continuidade desse trabalho, a Associação proporciona aos 

professores interessados uma experiência inovadora de formação designada «Dança para a 

comunidade»
11

, abordando a linguagem expressionista do movimento, a criação artística 

                                                
11 A Dança na comunidade dá-se em contexto educativo não formal, fora da escola. Projeta a Dança em contexto artístico e 

educativo em prol da formação pessoal e social do individuo na sua comunidade.  
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contemporânea e a incorporação de outras formas de arte. Outro projeto-piloto, 

desenvolvido em três escolas primárias do concelho de Cascais, é relatado por Victorino e 

Pinto (1994) referenciando que as aulas de Dança e de Movimento lecionadas aos alunos 

eram de complemento curricular interdisciplinar. A assunção desta realidade parece 

sustentar uma nova forma de inclusão da Dança em todos os ciclos de ensino, dinamizada 

por monitores de Dança com formação artística, pedagógica e performativa, tendo em 

atenção as necessidades e os interesses dos diferentes públicos escolares.  

No eixo da temporalidade seguiu-se o programa PAIDEIA (1993-1997) “Artes na Escola” 

fomentado pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Estado da Juventude e pelo 

Clube Português de Artes e Ideias com o intuito de levar a arte contemporânea (música, 

teatro, dança, fotografia, artes plásticas e vídeo) a 180 escolas secundárias portuguesas. 

Segundo Victorino (1993) o programa PAIDEIA tinha como objetivos na área da Dança:  

 

a) Mudar a atitude face ao conceito de Dança que na generalidade se 

localiza numa ideia de que a Dança é uma arte do feminino, de cariz 

tecnicista e com características eminentemente clássicas; b) Dar a 

conhecer a Dança através da sua experimentação, isto é, dar a conhecer 

aos estudantes a oportunidade de viver no corpo a própria experiência da 

Dança e c) Operar um enriquecimento cultural, estético e artístico no 

património do conhecimento teórico e experimental dos estudantes em que 

a Dança faz parte de um movimento de erosões de fronteiras entre as 

diferentes artes (p.49). 

 

No âmbito da Dança estiveram abrangidas 24 escolas secundárias, porém, o programa 

PAIDEIA não se constituiu numa prática estrutural, tendo diminuto impacto na vivência 

efetiva da cultura de dança contemporânea nas escolas. Aliás, Fernandes (2007) salienta 

não existirem quaisquer registos que permitam realmente avaliar o impacto deste tipo de 

intervenção pedagógica, enquanto se presume terem deixado de existir por falta de 

financiamento. 

Destaca-se ainda o Programa MUS-E, de âmbito internacional, implementado em Portugal, 

desde o ano letivo de 1996/1997, como um projeto artístico multicultural para meios 

socialmente desfavorecidos, desenvolvido pela Associação Menhuin Portugal e sob 

chancela avaliativa do Ministério de Educação e Ciência, ainda vigente. É fundamental 

reforçar que o programa MUS-E acontece em contexto escolar e alia diferentes formas de 
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arte, sendo a Dança uma delas. Abrange Jardins de Infância e de escolas do 1.º CEB da 

rede pública visando promover o respeito, a solidariedade dos povos, a prevenção e 

resolução de questões de violência, racismo, exclusão social, escolar e cultural, absentismo 

e insucesso escolar de muitas crianças e jovens. 

Varanda (2012) destaca o Projeto «Respira» da responsabilidade da coreógrafa Aldara 

Bizarro, que entre 2007 e 2009, interveio em conjunto com artistas profissionais de Dança 

e de outras expressões artísticas, em escolas do país
12

, com alunos do 6.º ano de 

escolaridade. Este tipo de iniciativas esporádicas de teor artístico e pedagógico demonstra 

que a Dança é um objeto cultural indissociável de, pelo menos, três campos do 

conhecimento e da atuação dos seres humanos: a arte, a cultura e a educação (Kunz,2003).  

Finalmente, as políticas educativas implantadas entre 2005 e 2011 foram produzindo 

controversas reformas no Sistema Educativo Português, entre elas, a implementação da 

avaliação de desempenho docente que alarmou a classe (Pires & Madureira, 2012), uma 

vez que se repercutiria na progressão da carreira (Sanches, 2008). Consequentemente, 

Alegre e Macara (2009) obtiveram evidência, através de um estudo de caso, que 

relacionava o aumento de interesse pela Dança por parte dos professores de Educação 

Física, não apenas pela mudança das orientações curriculares ocorridas em 2001, mas 

também devido à avaliação de desempenho docente
13

, por sentirem ser obrigatório cumprir 

com todos os conteúdos do programa curricular. 

Não há dúvida que a massificação da Dança na escola passa, efetivamente, pela sua 

inclusão nas aulas de Educação Física. No entanto, sendo contemplada, também na área de 

Educação Artística e no Programa do Desporto Escolar, torna-se necessário realizar uma 

contextualização diferenciada para melhor enquadramento. 

 

1.3 Contextualização curricular da Dança na escola 

 

O Sistema Educativo Português legitima a Dança através de referenciais como o PNEF 

(1991), o CNEB (2001)
14

 e o PNEF de Reajustamento (2001) concentrando as orientações 

                                                
12

 A coreógrafa realizou acordos de parceria com as escolas, programadores, autarquias ou associações, assegurando o seu apoio coletivo 

nas cidades de Cascais, Estarreja, Fundão, Guimarães e Torres Novas (Varanda, 2012). Cada turma desenvolveu uma área artística 

nuclear (dança, figurinos, vídeo, música). A reunião dos materiais produzidos culminou em apresentações públicas. 
13

 Conforme o Estatuto da Carreira Docente, a avaliação de desempenho docente realiza-se em quatro dimensões (a) vertente 

profissional, social e ética, (b) o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, (c) a participação na escola e relação com a comunidade 

escolar e (d) o desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida. (Decretos-lei n.º 240/2001 e n.º 241/2001). 
14

 O CNEB foi extinto através do Despacho n.º 17169/2011, que revoga o principal documento curricular para o Ensino Básico, vigente 

há uma década, na sequência da publicação do Decreto-lei 6/2001, de 18 de Janeiro. 
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curriculares de Dança, assim como através do quadro das modalidades do Programa do 

Desporto Escolar com a designação de Atividades Rítmicas e Expressivas (ARE do DE).  

Em cada área curricular disciplinar (EF e EA) e de intervenção extracurricular (ARE do 

DE), a Dança pode ser encarada de variados ângulos, pelo que será determinante 

contextualizá-la curricularmente para uma compreensão mais alargada.  

 

1.3.1 Contextualização curricular da Dança na escola na área de Educação Física 

 

Embora a Dança integrasse os Programas Curriculares (de 1972 e de 1979), parece ser na 

sequência da LBSE (1986) que em 1991, é legitimada pelo PNEF em todos os ciclos de 

ensino, como conteúdo e/ou matéria nuclear. Assim, no quadro referencial do PNEF 

(1991), consta o seguinte objetivo: “Apreciar, compor e realizar sequências de elementos 

técnicos elementares da Dança em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os 

critérios de expressividade, de acordo com os motivos das composições” (p. 13). 

Considerando o mesmo documento (PNEF, 1991), a perspetiva de sucesso em Educação 

Física, restringe-se ao desenvolvimento multilateral e harmonioso, sugerindo “que a 

motivação dos alunos e a qualidade da sua participação devam ocupar um lugar central nas 

decisões dos professores e na intervenção pedagógica” (p. 9). Anos mais tarde, através do 

PNEF de Reajustamento (CNEB, 2001), a Dança apresenta como objetivo: “A promoção 

de situações de exploração do movimento (…) em que os alunos individualmente ou em 

grupo, combinam movimentos locomotores e não locomotores segundo determinado ritmo 

(musical ou outro) em que o aspeto expressivo tem um relevo fundamental” (p. 224).  

De forma geral, também as competências essenciais delineadas no CNEB (2001) 

indicavam que a disciplina curricular de Educação Física deveria promover a “realização 

de actividades de forma autónoma e criativa” (p. 220), traduzindo a valorização do 

pensamento divergente na “promoção e aceitação da iniciativa dos alunos, orientando-a 

para a elevação da qualidade do seu desempenho” (p. 221). Desse modo, observa-se um 

compromisso entre a Dança e o desenvolvimento integral do aluno através da 

disponibilização de práticas multifacetadas. No entanto, apesar do quadro de extensão da 

Educação Física para a área das Atividades Rítmicas e Expressivas do 3.º CEB do PNEF 

de 1991 indicar como matérias: “a dança moderna, o folclore e as danças sociais” (p. 11), 

apenas, constava na matéria nuclear uma resumida orientação sugerindo uma abordagem 

explorativa do movimento em consonância com os objetivos gerais da Educação Física, 

que por sua vez, não sofreu de qualquer alteração nos PNEF de Reajustamento (2001) 
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apesar de ir ao encontro das competências essenciais enunciadas no CNEB (2001).  

Do Programa Nacional de Educação Física (1991) ao Programa de Reajustamento 

Educação Física (2001) verificam-se semelhanças entre as especificações menos 

descritivas da matéria nuclear (de abordagem explorativa do movimento) e diferenças pela 

inclusão da matéria alternativa em 2001 (de abordagem reprodutiva do movimento) com 

aprofundamento descritivo. Lembramos que segundo o PNEF (1991), uma matéria nuclear 

implicaria uma abordagem obrigatória e comum em todas as escolas e as matérias 

alternativas que, não sendo de caráter obrigatório, poderiam “ser integradas no currículo 

dos alunos por decisão do Grupo de Educação Física ou pelo professor da turma consoante 

as possibilidades materiais e pedagógicas das escolas” (p. 8).  

Face ao exposto, torna-se pertinente descrever a abordagem da Dança como matéria 

nuclear e/ou como matéria alternativa nos Programas de Educação Física. 

 

1.3.1.1 A matéria nuclear de Dança nos Programas Nacionais de Educação 

Física 

 

A matéria nuclear de Dança do PNEF (1991, 2001) centra-se na exploração do movimento 

físico nas diferentes estruturações de espaços e tempos, sendo caracterizada por Delimbeuf 

(1997) como de inspiração da «dança educativa», preconizada pela corrente inglesa, 

nomeadamente pela escola de Rudolf Laban, que exaltava a natureza humana liberta e 

analisava o movimento corporal. Para Legg (2011) esta característica fundamental 

corresponderia ao primeiro momento
15

 da dança moderna expressionista representada por 

Delsarte, Isadora Duncan e Mary Wigman, esta última aluna e assistente de Laban, 

surgindo como um movimento artístico que contestava o rigor académico e os artifícios da 

dança clássica ou do ballet.  

Portinari (1989) considera que o trabalho de Laban teve entre outros objetivos, demonstrar 

que “o movimento corporal determina todas as formas de arte, pois encerra a energia 

básica para qualquer modo de expressão” (p. 142).  

Assim, Macara e Batalha (2007) expõem: 

 

A Dança como meio educativo nasce das teorias filosóficas sobre a 

necessidade do movimento artístico fazer parte da educação. Assistimos no 

                                                
15

 Segundo Legg (2011) há momentos posteriores da dança moderna expressionista que seguiram caminhos distintos em 

matéria de treino, de técnica, de fontes e de estética . 
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início do séc. XX ao aparecimento das ginásticas e dos movimentos livres e 

naturais de Isadora Duncan e de Dalcroze e ao expressionismo de Mary 

Wigman (p.1).  

 

Depois da segunda grande guerra mundial, o meio educativo anglo-saxónico beneficia com 

as ideias de Laban, que influenciado pela corrente pedagógica progressiva de John Dewey 

(Marques, 2001) e pelo expressionismo da dança moderna, introduz a Dança nas escolas 

inglesas com as suas colaboradoras
16

, atribuindo um renovado significado pedagógico à 

exploração do movimento artístico da Dança no desenvolvimento humano (Delimbeuf, 

1997).  

Laban (1988) é mundialmente reconhecido por elaborar uma teoria do movimento humano, 

um sistema de notação e de simultaneamente, atrair um grande número de pessoas à prática 

da Dança, denominado de quorus. Muitos professores de Educação Física (sobretudo 

ingleses e norte-americanos) sentiram-se motivados por aprofundar esta nova área, oriunda 

de um contexto artístico-pedagógico, em que a arte e o movimento eram entendidos como 

veículos educativos para a formação integral (Delimbeuf, 1997).  

Paralelamente em França, a psicomotricidade integrou nuances do movimento naturalista 

do expressionismo da dança moderna de Duncan e de Wigman
17

, preservando os 

indicadores resultantes dos estudos de Delsarte
18

, outro teórico do movimento corporal 

(Delimbeuf, 1997). É também nesse país que surge um novo movimento de Expressão 

Corporal
19

, cujas pioneiras foram Monique Bertrand e Mathilde Dumont, defendendo a 

importância da sua inclusão no programa curricular de Educação Física em França, de 

forma paralela ao ensino das atividades desportivas, assegurando o desenvolvimento 

holístico da criança e do jovem. Em Espanha, a expressão corporal faz parte dos Programas 

Curriculares de Educação Física, conciliando-a com a Dança (Castañer, 2002). 

Assim, é possível observar-se que apesar da dança educativa ser oriunda de uma área 

artística, a sua incursão na escola foi realizada através da área de Educação Física e 

apelidada de diversas maneiras (livre, criativa, educação pelo movimento e expressão 

                                                
16

 Lisa Ullmann e Valerie Preston-Dunlop. 
17

 Na dança moderna caraterizam-se dois momentos: o expressionismo puro da Dança (representado principalmente por Isadora 

Duncan e Marie Wigman) e um segundo momento a partir do qual surgem diversas técnicas (destacando -se Martha Graham).  
18

 François Delsarte nasceu em Solesmes (França) em 1811 e faleceu em 1871. Ator e cantor  dedicou a sua vida à observação e 

à classificação das leis que regem o uso do corpo humano, como meio de expressão. Os seus estudos centraram -se (a) na 

expressão dos sentimentos humanos na vida real; (b) na pesquisa da estatuária antiga e (c) no estudo da  anatomia humana. 
19

 É o termo paralelo ao movimento expressionista da Dança, diferenciando-se desta por sofrer das influências dos 

pressupostos do movimento da psicomotricidade em França. Assim, o “fazer” Dança esta aquém dos processos de 

aprendizagem em geral, do desenvolvimento do esquema e imagem corporal, principalmente de pessoas com necessidades 

educativas especiais.  
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corporal). Este aparente fenómeno é explicado por Delimbeuf (1987):  

 

(…) Talvez pela sua posição privilegiada no seio da escola como único agente 

de ensino de actividades corporais, foram os professores de Educação Física a 

assegurar o ensino da Dança (…) com objectivos específicos de origem 

recreativa e social, com grande ênfase na expressividade do aluno através da 

vivência de situações criativas e relacionais (p.39).   

 

Diversos investigadores e pedagogos de Dança (Batalha, 2004; Coelho, 1988; Delimbeuf, 

1997; Gray, 1989; Marques, 2001; Mccuthchen, 2006; Smith-Autard, 1994; Stinson, 1988; 

Victorino, 2001) partilham a ideia de que a dança educativa integra, de forma consciente, 

todas as possibilidades de comunicação e de relação (ideias e sentimentos) através da 

linguagem corporal em movimento (fazendo, criando e apreciando) num determinado 

espaço e tempo energético. Na Dança, o criador não se separa do objeto de criação, uma 

vez que é ele próprio. Todo este processo acontece no seu corpo, facultando os 

mecanismos de autoconhecimento, de conhecimento do outro e de conhecimento do meio 

envolvente. A condução da dança educativa é de intenção artística, pedagógica e cultural, 

estando em permanente configuração, pelo que se poderá afirmar que é uma forma de 

interação que valoriza o processo de construção dos movimentos através da 

experimentação, da prática, da criação e da apreciação. Nesse sentido, possibilita às 

pessoas que a praticam, a descoberta de diversas capacidades como as que se elencam: 

a) Estética (despertar dos sentidos e posicionamento em redor) 

b) Motora (estruturação do espaço e do tempo); 

c) Psicológica (processos de cognição, de memória operativa, de espírito crítico, 

de imaginação, de inovação, de engenho, de criatividade); 

d) Afetiva/emocional (auto confiança, auto estima, prazer); 

e) Social (compreensão do seu corpo e do corpo dos outros, cidadão/cidadã ativa); 

f) Ética (vivência de valores); 

g) Cultural (identidade); 

h) Histórica (construção/desconstrução/evolução).  

Deste modo, na contextualização realizada sobre a Dança, assume-se com Delimbeuf 

(1997) que a matéria nuclear, incluída nos Programas Curriculares de Educação Física 
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(1991, 2001), se refere à dança educativa, cujas raízes remontam à dança moderna 

expressionista.  

 

1.3.1.2 A matéria alternativa de Dança nos Programas Nacionais de Educação 

Física  

 

O reajustamento curricular da Educação Física aconteceu em 2001 com o Decreto-Lei n.º 

6/2001, Reorganização Curricular do Ensino Básico, definindo-se os princípios 

orientadores da organização e da gestão flexível do currículo do Ensino Básico e 

concomitantemente, das competências essenciais para cada ciclo, assim como para cada 

área curricular. Relativamente ao PNEF de reajustamento (2001), na composição das 

Atividades Rítmicas e Expressivas é inserida a especificação descritiva das matérias 

alternativas, tais como as danças sociais, a dança tradicional Portuguesas e a dança 

Aeróbica.  

Deste modo destacam-se nas danças sociais: a) as danças latino-americanas não 

progressivas, para o nível introdutório o merengue e a rumba quadrada, para o nível 

elementar o chá-chá-chá, o jive e a salsa e para o nível avançado a rumba cubana; b) as 

danças modernas progressivas para o nível introdutório o foxtrot e a valsa lenta, para o 

nível elementar o tango e a continuação do nível anterior e para o nível avançado o 

quickstep e a continuação do nível anterior. 

Na dança tradicional portuguesa destaca-se o nível introdutório: o regadinho, a erva-

cidreira e o sariquité ou outras danças com as mesmas características, o nível elementar: a 

Dança a vai de roda siga a roda ou simplificada, só com a roda grande, o malhão minhoto e 

o tacão e bico e o nível avançado: a dança o enleio, o repenicadinho e o toma lá dá cá – 

passo do vira. 

Para o formato técnico da Dança aeróbica ou fitness obedece-se à aplicação de passos 

organizados em coreografias por nível de aprendizagem (introdução, elementar e 

avançado).  

Observamos que o tipo de conteúdo que integra a «matéria alternativa» de Dança nos 

PNEF de Reajustamento (2001) diferencia-se da exploração do movimento proposta para a 

«matéria nuclear» de fundamento artístico como é a dança educativa. Na matéria 

alternativa o tipo de danças propostas fundamenta-se na aprendizagem e reprodução de 

passos, deslocações, formações, figuras, posições com o parceiro, técnicas de movimento 

específico de cada forma segundo (Kassing & Jay 2003). 
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1.3.2 Contextualização curricular da Dança na escola na área de Educação Artística: 

a oferta escolar de Dança 

 

A Reorganização Curricular do Ensino Básico (2001) introduz a EA como nova área 

disciplinar na matriz curricular do ensino básico obrigatório (Decreto-Lei n.º 6/2001), 

permitindo o ensino das expressões artísticas como disciplina de oferta artística escolar. 

Segundo Valente & Lourenço (1999), a Educação Artística surge no CNEB (2001) devido: 

 

 À importância atribuída à educação estética e artística que acentuam a ideia 

que estas desempenham um papel importante no desenvolvimento e formação 

integral da criança, nomeadamente no desenvolvimento das suas capacidades 

afectivas, lúdicas, expressivas e cognitivas, contribuindo como componentes 

importantes da formação pessoal e social do indivíduo (p.1).  

 

Ao nível do 2.º e do 3.º CEB a Educação Musical e a Educação Visual não sofreram de 

qualquer alteração. Contudo, foi introduzida outra disciplina artística obrigatória designada 

de oferta de Educação Artística, cuja abordagem se caracterizou por ser opcional, cabendo 

ao aluno escolher em função da oferta escolar (Música, Teatro, Dança, Artes Plásticas e 

Visuais, entre outras), baseando-se no seguinte pressuposto: 

 

As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão 

pessoal, social e cultural do aluno. São formas de saber que articulam 

imaginação, razão e emoção. Elas perpassam as vidas das pessoas, trazendo 

novas perspectivas, formas e densidades ao ambiente e à sociedade em que se 

vive (CNEB, 2001, p.149). 

 

Nesse sentido, foram definidas as competências gerais que consubstanciam o Programa 

Curricular de Educação Artística, respeitando-se a independência, os sinais, os símbolos e 

a linguagem de cada uma dessas manifestações artísticas. Para cada área de EA foram 

definidas as respetivas competências específicas, oficializando-se a Dança como área de 

conhecimento inerente à natureza do ser humano: 

 



PARTE I  ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

CAPÍTULO 1 A DANÇA NO CONTEXTO CURRICULAR PORTUGUÊS 

25 
 

Dançar é humano. É uma actividade mágica, baseada na beleza da energia 

humana, enquanto movimento produzido pelo corpo. Envolve o pensamento, a 

sensibilidade e o corpo, no seu agir, e explora a natureza do indivíduo, na sua 

propulsão para saltar, conquistar o ar, no seu impulso para viver. A Dança é 

uma matéria de confluência de vários aspectos identitários da natureza humana 

que só através da prática ganham forma visível e vivencial (CNEB, 2001, 

p.183). 

 

Desta forma, a Dança é definida como um mecanismo que pretende: 

 

Estimular os alunos a conhecer formas expressivas de pensar, percepcionar e 

compreender, a partir da actividade física de se mover (…) o movimento 

humano está fortemente impregnado de significados e emoções, mostra-nos os 

valores, as atitudes, as crenças de uma cultura através da produção física de 

acções, gestos e posturas. (…) Os elementos fundamentais que sustentam o 

saber da Dança, enquanto forma de conhecimento, seja ele antropológico, 

social, psicológico, político ou artístico, e que nesta perspetiva deverão ser 

vividos pelos alunos em níveis progressivos de complexidade e interação, ao 

longo dos nove anos de escolaridade, convergem para aquilo que é a matéria 

intrínseca e essencial desta arte: o corpo, como instrumento de aprendizagem e 

construção de linguagem coreográfica (CNEB, 2001, pp.183-184). 

 

O referencial de ensino para o 3.º CEB, designado de “Orientações Curriculares de Dança 

do 3.º ciclo do Ensino Básico” (da autoria da pedagoga de Dança Madalena Victorino), 

define as competências específicas a desenvolver pelos alunos, o papel dos professores e 

dos pais e também a vertente interdisciplinar da Dança como área curricular disciplinar 

(ACD). Em conformidade com o documento, a Dança, como ACD de Educação Artística, 

enquadra-se nos conteúdos da Dança Educativa, inspirando-se nos contributos de Rudolf 

Laban (1988), ou seja, no estudo do movimento transportado para a dimensão artística que 

deverá ser vivenciado pelo aluno de forma sólida e aprofundada. Assim, na dança 

educativa não há um modelo a reproduzir; antes quatro conceitos básicos a explorar: a) o 

corpo nas mais diversas formas, b) o espaço, as direções, os planos, o foco, os níveis e os 

percursos, c) a qualidade do movimento: o tempo, o peso e a energia e d) a relação com o 

outro, com o espaço e com o tempo. O aluno deverá ser capaz de racionalizar estes 
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conceitos, vivenciá-los, criar e apreciar o movimento dançado, sem dependência de um 

ritmo estruturado, mas preenchido de ideias, de simbolismos que comunicam, que falam de 

histórias pessoais ou coletivas traduzindo-se numa nova linguagem, na qual se valoriza o 

processo em detrimento do resultado final. 

Na opinião de Victorino (2001), as áreas de aprendizagem e de experimentação parecem 

coadunar-se com as diretrizes do “Dance as Art Model”, modelo em voga no sistema 

educativo do Reino Unido, estruturando-se em três eixos:  

a. Fazer e/ou experimentar (valorizando a experiência de dançar e o trabalho 

técnico e expressivo);  

b. Criar e/ou compor (valorizando a experiência de coreografar, o trabalho da 

imaginação e da invenção);  

c. Analisar e/ou apreciar (valorizando a experiência de sentir, de pensar e de 

intervir, elaborando um discurso inicialmente oral e posteriormente 

escrito). 

 

Na escola portuguesa, a oferta de Dança como área disciplinar de Educação Artística 

depende de três aspetos:  

i) De fazer parte da cultura da escola refletida na identidade do seu Projeto 

Educativo da Escola ou Projeto Educativo do Agrupamento e retratado no 

Projeto Curricular Educativo ou Projeto Curricular do Agrupamento;  

ii) Da existência de recursos humanos 
20

(professor habilitado do quadro de escola 

e alunos que priorizem a sua prática); 

iii) Da deliberação do Conselho Pedagógico e do Órgão de Gestão da Escola face 

à proposta realizada pelo respetivo Departamento, Grupo Disciplinar e/ou 

professor habilitado para ensinar Dança como oferta artística da ACD de 

Educação Artística.  

Satisfeitas estas condições, até 2012, um jovem inserido no ensino básico regular teria a 

oportunidade de optar por aprender Dança como disciplina semestral (nos 7.º e 8.º anos de 

                                                
20

 Segundo o Decreto-lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro, [alterado pelo Decreto-lei n.º18/2011 de 2 de Fevereiro], na matriz curricular do 

ensino básico do terceiro ciclo visualizava-se a alinha “C” indicando que a escola: “ […] poderá oferecer outra disciplina da área da 

Educação Artística (Educação Musical, Teatro, Dança, etc.) se, sem necessidade de recrutamento adicional, dispuser de pessoal docente 

para a sua docência”.   



PARTE I  ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

CAPÍTULO 1 A DANÇA NO CONTEXTO CURRICULAR PORTUGUÊS 

27 
 

escolaridade) ou como disciplina anual (no 9.º ano de escolaridade). Atualmente, conforme 

a revisão curricular do ensino básico, segundo o Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, 

retira-se da matriz curricular a obrigatoriedade disciplinar de educação artística, passando a 

designar-se de «oferta de escola» na área artística ou tecnológica
21

, observando-se menor 

possibilidade do aluno envolver-se com a área de conhecimento de Dança. Se em 2006, 

quando existia a disciplina de EA, a DGIDC informava que menos de 10% das escolas 

ofereciam Dança nesta área curricular, hoje em dia, com a revisão curricular é menos 

provável de ser introduzida na escola, o que significa que a Dança como forma de arte não 

está assegurada no sistema educativo, nem está garantida a democratização da sua prática 

em contexto escolar.      

Por outro lado, sabe-se que a Dança é uma área artística que não tem um grupo de 

recrutamento próprio, excetuando-se as escolas profissionalizantes, especializadas e/ou os 

conservatórios nacionais. Por esse motivo, os professores responsáveis pela disciplina de 

EA podem ser, por exemplo, os professores de Educação Visual ou de Educação Musical, 

os quais promovem e reforçam a oferta artística através do conhecimento que dominam, 

por exemplo, as artes plásticas, o desenho digital ou a música. Assim, a Dança parece ser 

uma área de conhecimento artístico praticamente inexistente nos meandros escolares que 

quase não admite a contratação de profissionais especializados. Pelo contrário, as áreas 

curriculares de expressão artística existentes (Educação Musical e Educação Visual) têm 

maior tradição e afirmação na matriz curricular, possuindo grupos de recrutamento bem 

definidos. 

Todavia, no relatório nacional do estudo de avaliação do ensino artístico (Fernandes, 2007) 

são contestadas as práticas institucionalizadas do que é o ensino genérico e especializado, 

ao afirmar-se “que existe uma desvinculação no sistema educativo entre aquilo que se 

denomina ensino genérico da Dança na escola para todos e as instituições mais 

especializadas de Dança” (p. 163). Tecendo amplas críticas, as suas conclusões sugerem a 

procura de aproximações entre o ensino genérico e o ensino especializado da Dança, 

sublinhando a necessidade de se apostar nessa articulação: 

 

O Estado tem que definir uma política para a área da Dança e não se deverá 

limitar a seguir ou a acompanhar os acontecimentos, mas a criar e a definir 

                                                
21

 Segundo o artigo 11º do Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho “Nos 7.º e 8.ºanos de escolaridade, a matriz integra uma 

disciplina de oferta de escola na área artística ou tecnológica, de acordo com a sua especificidade e no âmbito do seu projeto 

educativo”.   
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uma parte mais ou menos importante desses acontecimentos. Estabelecendo 

metas, definindo princípios, construindo regras claras e criando mecanismos de 

regulação e de autorregulação das instituições (p.83). 

 

Compreende-se que as crianças e os jovens têm o direito a usufruir do ensino da Dança, 

como prática corporal, com qualidade. Nesse sentido, esperar-se-á uma contribuição 

significativa de pessoas que desafiem, com imaginação e com criatividade, as 

controvérsias políticas, económicas, sociais e culturais, cujos efeitos caracterizam a pós-

modernidade da sociedade do século XXI.  

 

1.3.3 Contextualização da Dança na escola na área das Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar  

 

O Programa do Desporto Escolar (DE) é um instrumento do Sistema Educativo que surge 

associado à LBSE (1986), encontrando-se na dependência da DGIDC, na sequência do 

Decreto-lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro. Conta com um Gabinete do Coordenador do 

Desporto a quem compete coordenar, acompanhar e formular propostas de orientações, em 

termos pedagógicos e didáticos para as atividades do Desporto Escolar.  

Até há pouco tempo, cabia às Direções Regionais de Educação (DRE) assegurar os 

recursos humanos, a orientação, a coordenação e o acompanhamento das escolas através da 

monitorização do desenvolvimento do Programa do DE. Atualmente existe coordenação 

central com as áreas locais integrando, por sua vez, os profissionais que trabalham com as 

equipas de apoio às escolas. A essas estruturas cabe promover atividades de dinamização 

externa (torneios e campeonatos – fase local e regional) através da interação com as 

escolas do meio envolvente e à DGIDC a promoção dos campeonatos nacionais e 

internacionais.  

Até 2013, o enquadramento estratégico do Programa Nacional do DE direcionou-se no 

sentido de “contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar, e promover a 

inclusão, a aquisição de hábitos e de vida saudável e a formação integral dos jovens em 

idade escolar, através das práticas de atividades físicas e desportivas”. 

Os objetivos deste Programa encontram-se sistematizados num quadro estratégico de ação 

educativa contemplando os seguintes aspetos: 
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(a) Quanto ao valor educativo: melhorar a qualidade da educação e aumentar as 

oportunidades de prática desportiva; 

(b) Quanto ao aluno: aumentar o sucesso escolar, formar mais e melhores praticantes, 

garantir a igualdade de oportunidades e aumentar a visibilidade das práticas; 

(c) Quanto ao processo: melhorar os métodos de ensino e de aprendizagem, adaptar as 

ofertas às necessidades, criar instrumentos facilitadores da inclusão, melhorar a 

imagem e a divulgação do Desporto Escolar; 

(d) Quanto à inovação: valorizar a formação profissional, potenciar projetos em 

parcerias, desenvolver tecnologias de apoio e implementar um sistema de 

informação e de comunicação. 

 

Segundo as orientações gerais do Programa Nacional do DE (2007/2009 e 2009/2013), as 

Atividades Rítmicas e Expressivas (ARE do DE), em contexto escolar, inserem-se na 

lógica do modelo de gestão flexível do currículo, supondo-se que o Projeto do DE em cada 

escola seja transversal, interdisciplinar e operacionalizado em complementaridade com o 

trabalho efetuado na disciplina curricular de EF. Nessa linha, considera-se: 

 

A atividade interna e externa do Desporto Escolar é de oferta obrigatória em 

todas as escolas e terá de fazer parte do seu projeto pedagógico. Trata-se de um 

direito que todos os alunos têm à prática da atividade física e do desporto, 

como forma de complementar a sua formação integral como cidadãos” 

(Orientações Gerais do Programa Nacional do DE 2009/2013, p. 9). 

 

É sobre estas orientações gerais que se sedimentam as orientações específicas das ARE do 

DE nas escolas portuguesas. Atendendo a essa circunstância, considera-se que a 

articulação curricular das ARE do DE tornou-se num instrumento promotor de dinâmicas 

escolares integradas. A orgânica escolar permite práticas mais alargadas com projeção na 

comunidade, pelo que determinados estabelecimentos de ensino poderão constituir-se 

Escolas de Referência Desportiva, Associações Desportivas Escolares, fruto da cooperação 

de escolas para a prática e para o desenvolvimento de uma ou de várias modalidades 

desportivas, ou mesmo Clubes do Desporto Escolar e Clubes Escolares Federados. 

As ARE do Programa do DE possuem estatuto próprio, de acordo com o Regulamento 

Geral de Provas, com as Normas para a Organização de Provas Regionais e Nacionais e 

com as Regras Oficiais, podendo ser complementado pelo Regulamento de Prova da 
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respetiva fase (local, regional e nacional) a elaborar pela entidade organizadora. No 

Regulamento Específico das ARE traduzem-se as linhas orientadoras sobre a forma de 

demonstração e sobre a forma de competição em níveis (básico, elementar e avançado), 

sendo que os critérios de observação são semelhantes em ambos, diferindo quanto à 

aplicação da pontuação. Esse regulamento é extensível a todas as modalidades das ARE do 

DE, referidas no Documento da Ação de Formação de Juízes de Atividades Rítmicas e 

Expressivas (Cardoso, 2010) e divulgado pela DGIDC, tais como:  

(a) Danças tradicionais (folclore, medievais);  

(b) Danças urbanas (Hip-Hop, Street Dance [Break-dance, Popping, Locking, New 

Style, New School]);  

(c) Danças sociais (danças de salão – “standard”, danças latino-americanas);  

(d) Danças aeróbicas (aeróbicas – misto dança e exercícios); 

(e) Danças modernas (ballet, moderna, jazz, contemporânea). 

Um aspeto problematizante na ARE do DE decorre de dois aspetos: a forma como a Dança 

é dinamizada (interna e externamente), seja como objeto de competição, de exibição e/ou 

de demonstração e o entendimento da sua essência na reconceptualização do currículo 

escolar. Houve anos letivos em que a componente externa foi de natureza competitiva e 

outros em que prevaleceu a vertente não competitiva (exibição e/ou demonstração), isto 

devido a duas situações:  

i) A alteração da Lei Orgânica do Ministério de Educação (Decreto-lei n.º 213/2006) 

e a reestruturação nuclear da DGIDC (Decreto Regulamentar n.º 29/2007 e 

Portaria n.º 360/2007) promoveram mudanças organizacionais que determinaram a 

modificação administrativa do Programa de Desporto Escolar e a rede escolar das 

diferentes DRE. O impacto implicaria descontinuar as apresentações de caráter 

competitivo reunidas por especialidades e por géneros de Danças (as danças 

tradicionais, as danças sociais, as danças urbanas, a dança aeróbica e a dança 

moderna) para agrupá-las por aproximação geográfica;  

ii) A prioridade da ARE inseridas no Projeto de Desporto Escolar da escola se 

exprimirem como instrumento educativo transversal ao Projeto Educativo de 

Escola, valorizando-se a dinamização interna por ir ao encontro das suas 

necessidades e cujo projeto pudesse ser partilhado nas atividades de dinamização 

externa através de uma vertente participativa ou demonstrativa.  
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Na observação factual que nos assiste, parecem existir professores que se adaptaram a uma 

determinada prática (competitiva e/ou demonstrativa) ajustada ao contexto, à escola e aos 

alunos. Aliás, os estudos de Vieira (2007) corroboram que “os professores de Educação 

Física apresentam perfis de orientação educacional diversificada, expressando leituras e 

interpretações diferentes no entendimento que fazem dos Programas Nacionais de 

Educação Física” (p.302). Os professores de ARE são professores de EF e, com certeza, 

terão uma perceção pessoal sobre a natureza das práticas de Dança nas dinamizações 

internas e externas das ARE do DE.  

Cientes da extensão deste fenómeno, optou-se por uma incursão que possibilitasse 

compreender o modo como o professor de ARE do DE, na qualidade de profissional 

reflexivo, pensa e planeia a prática pedagógica, assim como a forma como lida com os 

interesses, as escolhas e as preferências dos alunos propensos às novas modas e à ação 

influenciadora da indústria do consumo e dos meios de comunicação massivos (Gaspari, 

2005).  

De forma a resumir os tópicos abordados, organizamos o Quadro 1, visualizando-se as 

abordagens da Dança nas áreas curriculares disciplinares de Educação Física e de 

Educação Artística previstas no CNEB (2001), assim como o seu reflexo na dinamização 

do instrumento educativo das ARE do DE.  

 

Quadro 1 – Abordagens da Dança consideradas no Currículo Nacional de Ensino Básico (2001) e nas 
Atividades Rítmico Expressivas do Desporto Escolar 

 

Abordagem EF EA ARE-DE 

Matéria 

nuclear 

Matéria 

alternativa 

  

Dança educativa 
 

X  X  

Danças sociais latino-americanas 
(merengue, rumba quadrada, 
chachachá, jive, salsa, rumba 

cubana) 

 X  X 

Danças sociais modernas 

progressivas (Foxtrot, Valsa 
lenta, tango e quickstep) 

 X  X 

Danças tradicionais portuguesas 
 

 X  X 

Danças urbanas (hip-hop, funk, 
outras) 

 

   X 

Danças modernas (ballet, 

moderna, jazz e contemporânea) 
 

 
  X 

 

Revela-se, assim, que a Dança Educativa é um ponto comum à matéria nuclear da 
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Educação Física e ao corpo teórico da Dança na Educação Artística e que a matéria 

alternativa interseta-se com as propostas das ARE do DE. Por seu lado, as danças urbanas 

e a linguagem artística e técnica das danças modernas são contempladas quase 

exclusivamente nas práticas através das ARE do DE. 

 

1.4 A reconceptualização da Dança na visão integrada da escola  

 

O Ensino Básico articulado entre o 1.º, o 2.º e o 3.º ciclo é segundo Salgueiro (2010) uma 

proposta de percurso curricular ancorada nos conceitos da educação progressista, um 

pouco na senda da filosofia educativa humanista de Dewey (1939), desafiando a visão 

tradicionalista centrada no ensino e defendendo a coesão e a identidade socio construtivista 

do currículo.  

Na análise de Leite (2002), a reorganização curricular possibilitou uma melhor perceção da 

unidade, da sequência e da articulação entre ciclos. No que se refere ao 3.º CEB, entre 

2001 e 2011, aprovou-se um desenho curricular (Decreto-lei n.º 209/2002)
22

 o qual 

estabeleceu os princípios orientadores da organização e da gestão curricular, bem como da 

avaliação das aprendizagens e do processo de desenvolvimento do próprio currículo. De 

igual modo, explicitou-se que o desenvolvimento do CNEB (2001) dever-se-ia basear no 

Projeto Educativo da Escola, no Projeto Curricular da Escola e no Projeto Curricular de 

Turma, assumindo particular relevância os princípios orientadores da organização e da 

gestão curricular flexível.  

Em traços retrospetivos, poder-se-á dizer que a grande rutura aconteceu com a publicação 

do CNEB (2001), nomeadamente com a introdução de noções como “competências gerais, 

essenciais e transversais” e a (desejável) articulação vertical e horizontal entre ciclos. A 

nomenclatura da estrutura curricular também sofreu mudanças (por exemplo, em 1989 

falava-se em plano curricular com disciplinas e/ou áreas; em 2001 fala-se de um desenho 

curricular com áreas curriculares disciplinares e não disciplinares) e foram introduzidas 

novas áreas curriculares (por exemplo, a área curricular de Educação Artística no ensino 

regular) e não curriculares.  

Na lógica da visão integrada do CNEB (2001), a Dança é uma área curricular autónoma, 

particularmente na forma como é equacionada, articulada e concebida, através de área 

                                                
22

 A organização curricular do ensino básico foi posteriormente alterado pelo Despacho n.º 17169/2011. Assim, o CNEB é 

revogado, deixando de constituir documento orientador ou referencia para os documentos oficiais do Ministério de Educação e 

Ciência. 
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disciplinar de Educação Artística, uma matéria ou conteúdo de Educação Física e uma 

modalidade nas ARE do DE. Neste sentido, Tadeu (2000) explica que pensar o currículo 

(áreas curriculares) é uma prática de significação: 

 

“Pensar o currículo não como descrição do real, mas concebe-lo como uma 

prática através da qual atribuímos sentido ao mundo, através da linguagem que 

se interpõe entre nós e a realidade e nos permite atribuir significado às coisas 

do mundo. (…) Pensar o currículo como representação é uma extensão do 

currículo como prática de significação” (p.41). 

 

Para Roldão (1999) “o currículo escolar poderá entender-se como aquilo que se espera 

fazer aprender na escola, de acordo com o que se considera relevante e necessário na 

sociedade, num dado tempo e contexto” (p.47). Conforme Barroso (2005), as definições 

que se encontram no quadro da reforma curricular revelam dois sentidos simultâneos: um 

como um plano estratégico e outro como um plano de atuação ao nível de um conjunto de 

experiências diversificadas realizadas na escola. Todavia, Roldão (1999) pensa que “a 

gestão curricular é inerente a qualquer prática docente (…) de facto em toda e qualquer 

prática educativa escolar estará sempre implícita a um determinado modo de concretizar 

uma opção de gestão curricular” (p.13). Independentemente do tipo de prática (mais ou 

menos tradicionalista ou construtivista e/ou mais ou menos ajustada), esta resulta da opção 

do professor sobre o que ensinar, como organizar a aprendizagem e como avaliar os 

resultados. Por este motivo, o que diferencia a gestão curricular “é a natureza da opção, os 

níveis de decisão e os papéis dos atores (professores) envolvidos” (Roldão, 1999, p.13). 

Daí a importância de caracterizar e de identificar a natureza das suas decisões e das opções 

que realizam, ou seja, compreender as concepções (e as práticas) dos professores que, no 

interesse deste estudo, ensinam dança na escola do 3.º CEB à luz da reconceptualização da 

gestão flexível do currículo. 

O reforço da perspetiva socio construtivista na gestão curricular implica um sólido 

conhecimento das orientações curriculares (gerais e específicas) de uma disciplina, pelo 

que os professores que ensinam Dança não se dedicam exclusivamente à tarefa didática de 

fazer aprender, esperando-se deles um papel decisivo, participativo e reflexivo das suas 

práticas.  

Na visão sistémica que subjaz ao currículo, a escola é projetada para a comunidade (e vice-

versa), assim como acontece com o aluno na condição de cidadão ativo, cabendo-lhe agir 
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de forma crítica e responsável numa sociedade cada vez mais complexa e em permanente 

mudança. A formação pessoal e social é transversal a todas as disciplinas (curriculares e 

não curriculares) que se complementam na resposta efetiva ao desafio da educação integral 

do aluno. Nessa linha, espera-se que a monitorização da construção do seu conhecimento 

seja realizada harmoniosamente com os professores dos diversos ciclos de ensino 

(articulação vertical) e das diferentes áreas disciplinares (articulação horizontal), dando 

sentido a uma “matriz curricular integradora” (Pires, 1993). Neste processo a melhoria da 

qualidade do desenvolvimento curricular encontra-se dependente do desenvolvimento 

profissional do professor (Alarcão & Roldão, 2008) e a escola assume-se como centro 

mediador (e decisor) de aprendizagens ajustadas à formação integral do aluno. 

A dinâmica processual permite perceber a não disjunção entre a teoria e a prática, 

permeando as diretrizes políticas e os princípios psicopedagógicos do sistema de ensino 

(nível macro), as prioridades e as necessidades mapeadas no Projeto Educativo da 

Escola/Projeto Educativo de Agrupamento (nível meso) em intenções educativas do 

docente (nível micro) circunscritas nos objetivos, conteúdos, estratégias metodológicas e 

avaliação das aprendizagens. Gaspar e Roldão (2007) entendem que o professor ao 

planificar uma aula articula os três níveis descritos no quadro de gestão curricular de um 

sistema de ensino organizado:  

 

O nível macro respeitante aos níveis de decisão dos sistemas quanto ao 

currículo para toda uma sociedade ou comunidade, o nível meso que diz 

respeito às decisões no plano da instituição curricular e o nível micro que se 

refere às decisões no plano da situação concreta em que ocorre a ação 

curricular, a aula ou outro contexto interativo de aprendizagem curricular 

(p.77). 

 

O nível micro corresponde à fase mais autónoma do professor, em que este elabora a 

planificação de lecionação, os conteúdos a desenvolver e as estratégias mais ajustadas, de 

acordo a uma prévia avaliação diagnóstica inicial em que são identificados os 

conhecimentos, as necessidades e prioridades dos alunos.  

Na Figura 1 exemplifica-se a interatividade dos três níveis de gestão curricular no ato 

educativo.   
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Figura 1 Enquadramento do ato educativo na visão integrada do currículo 

 

Deste modo, pretende-se representar a dinâmica interativa da prática educativa da Dança 

(ato educativo ou praxis) nos diferentes níveis de concretização, enfatizando o papel do 

professor, o qual reflete a sua prática escolar (reflexão ou perceção pessoal) numa 

dimensão didática (sala de aula) e institucional (escola).  

Na senda do CNEB (2001), a DGIDC publicou as “Metas de Aprendizagem” (2010), 

instrumento de apoio ao trabalho quotidiano do professor sem caráter normativo, que 

integraram a Estratégia Global de Desenvolvimento do Currículo
23

. No entanto, com a 

mudança governamental, as metas de aprendizagem foram reformuladas, passando a ser 

designadas de “Metas Curriculares”. O Despacho n.º 17169/2011 prevê, assim, que o 

CNEB (2001) deixe de constituir uma referência para os documentos oficiais do Ministério 

de Educação e Ciência, “nomeadamente para os programas, metas de aprendizagem, 

provas e exames nacionais”.  

Neste novo contexto, as metas curriculares indicam as aprendizagens essenciais a realizar 

pelos alunos (em cada disciplina e por ano de escolaridade), sendo um documento de 

utilização obrigatória a partir do ano letivo de 2013/2014. Conjuntamente com os 

programas atuais de cada disciplina, as metas constituem referências fundamentais para o 

desenvolvimento do ensino, clarificando o que se deve eleger como prioridade, definindo 

                                                
23

 Perante alguma desorganização curricular, as metas de aprendizagem visariam clarificar a globalidade das prescrições e das 

orientações curriculares propostas pelo CNEB (2001), assegurando o Programa de Educação até 2015 (Parecer n.º 2/2011).  
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os conhecimentos a adquirir e as capacidades a desenvolver pelos alunos (Despacho n.º 

5306/2012). Todavia, como as metas curriculares da disciplina de EF não foram 

publicadas, retomam-se as metas de aprendizagem de Educação Física que definem as 

competências para a área da Dança: 

 

A Dança surge ao longo do curso de Educação Física, pois o tratamento desta 

área, tão importante, deve permitir uma progressão da qualidade de prática e 

dos seus efeitos, de acordo com as possibilidades dos alunos na composição, na 

interpretação (técnica) e na apreciação. Essas possibilidades são suscitadas pelo 

desenvolvimento global do aluno, para o qual a Dança deve também contribuir, 

pois inclui uma variedade de atividades acessíveis, quanto aos recursos 

necessários, e de amplo significado para a sensibilidade dos alunos (Metas de 

Aprendizagem, 2010, p.30). 

 

Quanto à área curricular de EA, cabe referir que não foram elaboradas nem as metas de 

aprendizagem (nomeadamente para a Dança), nem as respetivas metas curriculares para o 

3.º CEB.   

Para Carvalho (2006), a gestão curricular pode promover práticas interdisciplinares e 

transversais ao processo de ensino e de aprendizagem nas diversas áreas curriculares, 

favorecendo a adequação ao pluralismo e à diversidade cultural, reorientando-se e 

melhorando as intenções educativas e o processo de investigação em situação. A 

conectividade e a dependência dos três níveis de articulação (micro, meso e macro) 

contribuem para a reconceptualização do currículo, a retroalimentação das intenções e das 

práticas escolares, configurando um projeto sempre em aberto e potenciador da inovação 

curricular.  

Na reflexão da prática (sobre o que é planeado, elaborado e transformado) declinam-se as 

concepções educativas do professor, revelando a valoração, a importância e o sentido 

pedagógico que imprime à promoção da Dança escolar. Deste modo, Carreiro da Costa 

(2005) afirma: “(…) recent studies on the teacher’s thoughts and actions also prove what 

we observe in general education: Their practice (planning and interactive teaching) is 

influenced by their beliefs, values and expectations” (p.262). 

As particularidades da Dança determinam a sua inclusão numa área curricular disciplinar 

(EF e EA) ou não disciplinar (ARE), as quais, do ponto de vista organizacional, integram o 

Departamento de Expressões da Escola, pelo que, nos pontos seguintes, descrever-se-á 
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cada uma delas. 

No nível macrossistémico destacam-se os princípios da LBSE (1986, 2005) e a 

subsequente produção legislativa emanada pelo Ministério de Educação (Currículo 

Nacional, Programas, Metas de Aprendizagem). No nível mesossistémico poder-se-á 

referir que o ensino da Dança na escola estará dependente das diretrizes do PEE e/ou PEA 

e do PCE e/ou PCA, nestes se incluindo o próprio Projeto de Educação Física
24

 (PEF) e 

cujas intenções educativas valorizem a Educação Física na formação dos jovens, bem 

como as condições para que os seus objetivos e as suas finalidades sejam (também) 

partilhadas pelos órgãos de gestão e de coordenação pedagógica e, sobretudo, pela 

comunidade educativa.  

No que diz respeito ao processo de análise, de planificação e de avaliação desta área 

curricular, a atuação do grupo de Educação Artística será similar à do Grupo de EF.  

Quanto à modalidade de ARE (DE), as Orientações Gerais do Programa Nacional do 

Desporto Escolar (2007/2009; 2009/2013), indicam que a Dança se insere na lógica da 

gestão flexível do currículo, supondo-se que o Projeto do Desporto Escolar seja 

transversal, interdisciplinar e operacionalizado em complementaridade com a disciplina 

curricular de EF (em articulação vertical e horizontal). Deste modo: 

 

A atividade interna e externa do Desporto Escolar é de oferta obrigatória em 

todas as escolas e terá de fazer parte do seu projeto pedagógico. Trata-se de um 

direito que todos os alunos têm à prática da atividade física e do desporto, como 

forma de complementar a sua formação integral como cidadãos (Orientações 

Gerais do Programa Nacional do Desporto Escolar, 2009/2013, p. 9). 

 

Assim, a função social, cultural e educativa do Programa de Desporto Escolar é 

concretizado sob a forma do Projeto do Desporto Escolar da Escola, no qual se desenvolve 

a ação por meio de Atividades Desportivas de diferentes modalidades competitivas (com 

quadro competitivo interescolar), de exibição (sem quadro competitivo, de demonstração 

                                                
24

 O Projeto de Educação Física constitui-se como referência fundamental para a orientação e a organização do trabalho dos professores 

(plurianual e anualmente). As decisões tomadas pelo Departamento de EF referem-se a) ao currículo dos alunos (coordenação entre 

escolas do agrupamento e a otimização dos processos e dos efeitos das atividades físicas curriculares [incluir no currículo de EF matérias 

alternativas, de acordo com as características da população escolar, o meio onde a escola se insere e os recursos disponíveis na 

comunidade educativa]) e de complemento curricular, assim como a gestão e o aproveitamento dos recursos, permitindo aumentar a 

coerência no percurso educativo dos alunos; b) às decisões ao nível dos recursos temporais e espaciais; c) às decisões ao nível dos 

recursos materiais e d) às decisões ao nível dos recursos humanos: necessidade de formação contínua de professores ajustadas às 

necessidades e às prioridades identificadas, valorizando a formação recíproca, nomeadamente através da promoção de encontros de 

apresentação e de análise de experiências pedagógicas significativas. Este plano de formação deverá constituir-se como um instrumento 

de intervenção quer junto dos Centros de Formação, influenciando decisões e práticas, quer nos Conselhos Pedagógicos, quer nos 

Grupos de EF. 
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e/ou de exibição) e de projetos especiais (inseridos nos objetivos gerais e específicos do 

PEE /PEA).  

O projeto do DE (com duração de quatro anos) em cada estabelecimento de 

ensino/Agrupamento de Escolas é assumido pelo Órgão de Direção e Gestão da escola, 

sendo os professores de EF os dinamizadores das atividades físico desportivas externas 

(atividades interescolares competitivas [Campeonatos] e das atividades não competitivas 

[convívios e encontros]) e das atividades físico desportivas internas (consecução do PAA 

desenvolvido pelo Grupo de EF, de projetos especiais e de outras atividades para a 

população escolar que não se revêm nas modalidades competitivas e/ou tradicionais). Para 

efeito, a cada escola é atribuído um crédito horário de componente letiva a ser distribuído 

pelos professores dinamizadores das diferentes modalidades oferecidas no Projeto da sua 

instituição, perspetivado, sobretudo, como instrumento de inclusão escolar. Nesta linha, 

segundo as Orientações Gerais do DE (2009-2013) as preocupações principais dever-se-ão 

centrar nos aprendentes, de preferência dos escalões etários mais baixos, devendo a 

atividade externa ser o reflexo da dinâmica do trabalho desenvolvido na atividade interna. 

Subsequentemente, num nível microssistémico, o professor de ARE do DE deverá 

promover o desenvolvimento de capacidades, o aperfeiçoamento de competências, bem 

como a atualização e o aprofundamento de conhecimentos na vertente teórica e prática de 

modalidade ou disciplina desportiva. No entanto, para lecionar ARE (no projeto do DE) é 

necessário que o professor de EF tenha competência profissional para assumir a função 

(por autoproposta e/ou pela necessidade de se manter algum projeto existente na escola), 

pelo que se julga imprescindível a sua sensibilidade para o ensino da Dança. A propósito, 

Gonçalves (2007) demonstra, através de um estudo levado a cabo na Coordenação 

Educativa do Porto, que são estes docentes que mais participam em manifestações 

artísticas e culturais (ler revistas, jornais e dançar).  

No Quadro 2 sintetiza-se a reconceptualização da Dança na visão integrada do currículo, 

referindo-se os seus níveis de concretização nas diferentes áreas (EF, EA e ARE do DE). 
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Quadro 2 Integração e reconceptualização da Dança no 3.º ciclo do Ensino Básico 

  
 

Níveis de concretização 

Curricular 

 

Área de Educação 

Física 

 

Área de Educação Artística 

 

Atividades Rítmicas e 

Expressivas do 

Desporto Escolar 

 

 

 

Nível macro 

 

- Finalidade e princípios 

educativos 

 

- PNEF (2001) e metas 

de aprendizagem 

 

- Finalidade e princípios 

educativos 

 

- Programa Curricular de EA: 

Orientações Curriculares de 

Dança 

 

- Orientações Gerais do 

Programa DE 

 

-Regulamento 

Específico ARE 

 

 

 

 

 

 

Nível meso 

Projetos Institucionais 

 

Projeto Educação Física 

decidido pelo Grupo 

disciplinar. 

 

Projeto Educação Artística 

decidido pelo Grupo de 

professores ou pelo professor de 

EA titular. 

 

Projeto de Desporto 

Escolar que faz parte do 

Projeto de EF. 

 

 

 

Projeto Curricular Educativo; Projeto Educativo Escola; Projeto Curricular de Turma 

decidido pelo conjunto de professores titulares de uma turma 

Departamento de Expressões 

 

 

 

Nível micro 

Professor-Alunos-

Escola 

 

-Decisões do professor 

de EF. 

-Envolvimento do 

professor em projetos 

escolares 

interdisciplinares 

existentes/ novas 

propostas 

 

- Decisões do professor de EA-

Dança. 

- Envolvimento do professor em 

projetos escolares 

interdisciplinares existentes/ 

novas propostas 

 

 

-Aulas de ARE 

-Envolvimento em 

dinamização interna e 

externa 

 

 

 

1.5 Perspetiva educativa da Dança  

 

Para Batalha (2004), “a Dança é o movimento do pensar, é tradução de movimentos, tem 

um propósito comunicacional e necessita de uma leitura” (p. 27). Entendendo-se que a sua 

matéria-prima é o movimento e que este é ação, a Dança em contexto educativo zelará pelo 

movimento significativo, consciente, estético e criativo através da experiência sensorial 

(em particular, o sentido cinestésico), permitindo a descoberta de novas experiências e/ou 

de um novo mundo (Stinson, 1998).  

Gray (1989) entende que a Dança na escola deve ser pensada holisticamente, indo além da 

noção de “mera atividade física”:  

 

Dance is the pure art of body movement, the creation or reproduction of 

movement forms that do not necessarily serve a practical purpose yet can 

provide a deep sense of satisfaction and achievement. More than other activity, 

dance helps students realize their own visions of excellence (p. 61). 
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Nesta linha, Schilder e Meiners (2003) postulam que o movimento e a Dança poderão 

perceber-se como uma linguagem criada com a intenção de comunicar. Segundo Alegre, 

Raygada e Velit (2011), a coreógrafa e pedagoga portuguesa Madalena Victorino aproxima 

a Dança ao gesto (ou à ação humana), pois esta “é também um texto de emoções feito 

através de ações” (p.343). Da mesma forma, Dantas (1999) salienta que uma das suas 

particularidades consiste em transformar movimentos do quotidiano através de fatores 

espaciais, temporais, rítmicos e do próprio modo de movimentação do corpo que, ao 

modificarem-se, veiculam valores e diversas formas de comunicação.  

Para Strazzacappa e Morandi (2006) o propósito da Dança direciona-se para “propiciar ao 

corpo que dança possibilidades diferenciadas de percepção e de cognição” (p. 91) e na 

opinião de Hanna (1979) trata-se igualmente de integrar a intenção, o pensamento e a ação. 

 Retomando a perspetiva de Schiller e Meiners (2003), a heterogeneidade artística, a 

diversidade de contextos culturais e o património refletem a riqueza da Dança e fornecem 

um leque de sugestões para desenvolver com crianças e jovens em ambientes educacionais, 

proporcionando oportunidades de participar ativa e criativamente com o corpo, de 

expressar sentimentos, estados de ânimo e ideias simbólicas através do movimento. Os 

mesmos autores acrescentam: 

 

Dance is an important means of expressing inner feelings, experiences and 

cultural identity.  Throughout the world in the 21st century, dance is 

recognized as a vital and dynamic performing art, with movement as the 

medium of expression and the body its instrument. (…) Dance satisfies the 

integrated physical, mental and emotional needs of the body and mind (Schiller 

& Meiners, 2003, p.91).  

 

Os valores educativos inerentes à Dança são internacionalmente reconhecidos. Por 

exemplo, Assanti e Hamalainen (1997) apresentaram as experiências do projeto Dance at 

School: The manifold possibilities of dance, concluindo que a prática de Dança é um 

elemento de apoio para as diversas aquisições de aprendizagens de domínio cognitivo, 

psicomotor, afetivo, social e de formação estética de crianças e jovens, desenvolvendo 

habilidades específicas que possibilitam: a) aumentar a consciência corporal e a 

comunicação não-verbal, b) ampliar o autoconhecimento e as competências sociais, c) 

vivenciar experiências dos diferentes componentes de dança, d) ampliar o conhecimento da 

arte e da cultura e e) desenvolver o domínio motor, acústico e a memória visual.  
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A propósito, Hanna (1999) relembra que há mais de meio século que as observações e as 

experiências educativas comprovam a influência da Dança nos seguintes aspetos: 

 

 Adds the development of kinesthetic intelligence; 

 Teaches the values and skills of creativity, problem solving, risk 

taking, making judgments in the absence of rules, and higher-order 

thinking skills; 

 Provides an opportunity for students to recognize that there are 

multiple solutions to problems; 

 Fosters an individual´s ability to better interpret interpersonal 

nonverbal communication; 

 Provides a strong base from which to analyze and make informed 

judgments about corporeal images; 

 Goes beyond verbal language in engaging dancers and promoting 

the development of multisensory beings; 

 Provides options to destructive alternatives in a world that is 

unpredictable and unsafe for children; 

 Enhances an individual´s lifelong quality of life; 

 Helps students develop physical fitness, appreciation of the body, 

concern for sound health practices, and effective stress 

management approaches (p.32). 

 

Segundo Gray (1989), a Dança Educativa é uma ferramenta essencial nas escolas, dado os 

potenciais contributos para o desenvolvimento cognitivo, contribuindo também para a 

excelência global do Sistema Educativo e devendo, por isso, responder aos seguintes 

critérios: 

 

 A acessibilidade do programa de Dança Educativa para todos os alunos; 

 A complementaridade do ensino da Dança Educativa, tendo em consideração os 

objetivos da escola; 

 A Dança Educativa ser assegurada por um professor idóneo, permitindo a 

participação dos encarregados de educação e sendo orientada para a construção de 

um projeto curricular sólido; 

 O conhecimento do aluno sobre o que é a Dança e o que pode esperar dessa área. 
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Na visão de Scarpato (2001), a Dança Educativa proposta por Laban (1988)
25

 direciona-se 

para o desenvolvimento dos indivíduos, em níveis como a aprendizagem, o compromisso 

consigo e com os Outros, a vivência plena da sua cidadania, a responsabilidade, o sentido 

crítico, a criatividade, o envolvimento em projetos pessoais e em projetos comuns, a livre 

expressão e o respeito, a autonomia e a cooperação. Esta visão é também partilhada por 

Calvet e Ismael (2011) defendendo, todavia, a pertinência da dança educativa ou criativa 

na escola por ser “una introducción a la danza contemporánea para los niños” (p.7).   

Fleischle-Braun et al. (2006) destacam alguns benefícios promovidos pela dinamização de 

projetos artísticos de Dança contemporânea na escola, tais como: 

 

 Estimulação dos sentidos e da perceção (tátil, visual, auditivo e cinestésico); 

 Trabalho de técnicas básicas de Dança;  

 Improvisação, composição e dramatização; 

 Transmissão de técnicas coreográficas no processo artístico (o aluno motiva-se 

criando as suas próprias formas); 

 Aprendizagem para se expor publicamente (desfrutar de ser observado); 

 Representação em público (obras elaboradas e estudadas pelos alunos); 

 Observação, análise e apreciação (laboratório protegido onde é permitido cometer 

erros); 

 Conhecimento da Dança inserida na cultura e na história; 

 Diferenciação de estilos de Dança; 

 Assistência de espetáculos (observação de similitudes com o seu próprio trabalho). 

 

De acordo com Müller e Schneeweis (2006), é com base nos pressupostos enunciados que 

a Dança Contemporânea está a ser introduzida no plano educativo alemão. Fleischle-Braun 

et al. (2006) consideram-na adequada à escolaridade, sublinhando que procura ultrapassar 

os limites entre as artes, rompendo com esquemas pré-estabelecidos, podendo ser 

entendida como uma estrutura aberta, orientada para o processo e em constante 

desenvolvimento, distanciando-se dos delineamentos da época clássica e moderna, cujos 

resultados se situam num contexto de crescimento holístico. Assim, são de destacar 

algumas aptidões cognitivas, emocionais e sociais que a prática da dança contemporânea 

                                                
25

 Na Dança Educativa proposta por Laban (1978) o aluno deverá ser capaz de racionalizar os conceitos básicos do movimento (o corpo 

nas mais diversas formas; o espaço em direções, planos, foco, níveis, percurso; a qualidade do movimento como o tempo, o peso a 

energia e a relação com o Outro, com o espaço e com o tempo) vivenciá-los, criar com eles e apreciar o movimento dançado.  
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em contexto educativo promove, entre as quais: 

 

 Personalidade; 

 Fantasia, espontaneidade e intuição; 

 Capacidade de imaginação; 

 Criatividade; 

 Concentração; 

 Constância;  

 Autonomia; 

 Abertura aos Outros; 

 Respeito e valoração do Outro; 

 Discernimento (o jovem é um protagonista responsável na sociedade); 

 Individualidade. 

 

No entanto, em conformidade com Bueno e Rocha (2007) também as danças de salão
26

 

podem proporcionar a interação da mente e do corpo, a sensibilidade musical individual e 

em pares, a melhoria da coordenação motora e do equilíbrio, o respeito pelo espaço do 

Outro, o bem-estar do contacto físico entre as pessoas e o aumento da qualidade de vida e 

da saúde física, entre outros benefícios físicos (melhoria da coordenação motora e do 

equilíbrio, amenização de encurtamentos musculares, postura), psíquicos (interação da 

mente e do corpo) e sociais (respeito ao espaço do outro, o bem estar do contacto físico 

entre as pessoas).  

Para Santos (2008), as danças tradicionais presentes na história, nos costumes e na cultura 

dos povos deveriam ser abordadas e cultivadas, principalmente na escola. Embora não se 

objetive a representação, a presença de espaços cénicos ou de coreografias perfeitas, o 

maior objetivo centra-se na manifestação cultural, no modo de pensar e na identidade, além 

de proporcionar estados de bem-estar e de alegria aos participantes e aos espectadores. 

Todavia, Moura (2000) defende que, além da importância do estudo da carga simbólica e 

cultural da Dança Tradicional, é relevante o estudo científico de caráter técnico na sua 

dimensão coreográfica (razão pela qual elaborou uma sistematização para a Dança 

Tradicional Portuguesa), assegurando este conhecimento aos contextos escolares e não 

                                                
26

 De acordo com Rosado (1998), as danças de salão encontram-se divididas em dois grandes grupos: as danças de salão modernas 

(foxtrot, quickstep, valsa lenta/inglesa, tango e valsa vienense) e as danças de salão latino-americanas (cha-cha-cha, samba, rumba 

cubana, paso doble e jive). A autora considera ainda que as danças de salão ou de pares, executadas por dois elementos de sexo oposto, 

diferenciam-se das danças sociais por terem caráter organizativo e competitivo, enquanto as segundas são lúdicas e recreativas. 
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escolares. De igual modo, assiste-se a uma fusão entre a dança tradicional e a dança 

contemporânea, à qual Arana (2011) refere como a evolução cénica e artística da dança 

tradicional para o ballet folclórico que, integrando aspetos da dança contemporânea, 

origina o ballet contemporâneo tradicional. Ferreira (2008) refere que a Dança é uma área 

privilegiada, através da qual é possível trabalhar, discutir e problematizar a pluralidade 

cultural, levando o aluno a conhecer outras formas de pensar, agir, reagir e perceber um 

contexto de significações da nossa cultura corporal de movimento. A mesma autora cita: 

 

O ensino da Dança deve contemplar a enorme riqueza das manifestações 

corporais produzidas socialmente pelos diferentes grupos humanos. (…) A 

Dança deve abrir espaço para a criação e formação de identidades culturais, 

produzindo inúmeras possibilidades entre a arte, ensino, aluno e sociedade, ou 

seja, o conteúdo Dança deve ser inserido num contexto cultural. Os alunos têm 

diferentes experiências, conhecimentos, valores, religiões, raízes culturais, 

classes sociais e essa heterogeneidade pode oferecer ao trabalho pedagógico uma 

grande fertilidade (Ferreira, 2008, p. 9). 

 

Considerando que a escola se encontra inserida num determinado contexto, Santos (2008) 

lembra os diferentes (e importantes) valores que se exprimem através dessas práticas, 

destacando-se os seguintes:  

 

 Valor físico – o exercício físico melhora as funções circulatórias, respiratórias, 

digestivas e contribui para o desenvolvimento da agilidade e da flexibilidade dos 

movimentos. 

 Valor moral – a prática da Dança incentiva e aperfeiçoa o domínio de si mesmo, a 

iniciativa, o entusiasmo e o sentido de ordem. 

 Valor mental – a Dança promove o desenvolvimento das funções mentais, da 

atenção, da imaginação, da memória e do raciocínio. 

 Valor social – o exercício favorece as relações pessoais e as amizades. 

 Valor cultural – a Dança veicula ideias e costumes de uma geração a outra, 

mantendo vivas as tradições. 

 

Na sequência do anteriormente exposto, e considerando a atenção que recai atualmente na 

dança aeróbica, Costa e Palafox (1993) referem que essa modalidade surge nos Estados 
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Unidos da América, na década de 70, com a bailarina Jacki Sorensen, sendo uma 

alternativa para a aquisição de condicionamento cardiovascular. Segundo as autoras, a 

dança aeróbica associa o ritmo e a música a deslocamentos e saltos, aproveitando 

elementos coreográficos da Dança, cujos movimentos são depois substituídos por 

exercícios de aquecimento e introduzidos por professores de Educação Física nas aulas. 

Para Costa e Palafox (1993), a Dança Aeróbica foi transformada em Ginástica Aeróbica, 

tendo como principal palco os ginásios e as academias voltadas para o desenvolvimento do 

trabalho de fitness. 

Existem organizações mundiais como a INSEA (International Society of Education 

Through Art) e a daCI (Dance And the Child International) que têm advogado a inclusão 

das artes (particularmente da Dança) na comunidade escolar como contributo para a 

formação integral dos cidadãos. Se é certo que a especificidade dos movimentos se projeta 

a favor da promoção destas práticas, considera-se importante destacar o hibridismo da 

Dança por ser perspetivada não só como uma expressão artística autónoma, mas também 

por ser encarada como atividade física, em que as técnicas motoras, a estruturação rítmica 

espacial, a promoção da saúde e/ou de estilos de vida saudáveis, lhe conferem um papel 

educativo decisivo. Para Sobral (1980), os seus objetivos convergem parcialmente com os 

próprios objetivos da disciplina de Educação Física, entendendo-a como “expressão de arte 

autónoma (…), uma experiência de corpo” (p. 41). Contrariamente, Batalha (2004) 

compreende-a “primeiramente como forma de arte, em que há criação intencional do 

objeto artístico, enquadrada por um movimento do pensar, assente em movimentos de 

transcendência e sentido” (p. 141), não descurando a herança humana ancestral que lhe 

assiste. Daí, a autora assumi-la como disciplina educativa artística na qual “predomina o 

conhecimento e a mobilização corporal, com conteúdos específicos relevantes que 

promovem a experiência criativa, estética, comunicativa e crítica” (Batalha, 2004, p.10) e 

explicando que o corpo é o instrumento fundamental do discurso, deslizando entre a 

fisicalidade (expressões e movimentos espontâneos) e a corporeidade (formas organizadas 

de movimento com fins comunicacionais)
27

. Numa postura semelhante, Fuentes (2006) 

conclui que a Dança enquanto experiência educativa possui valor pedagógico, se associada 

a uma atuação educativa geral, quer através da Educação Física quer através da Educação 

                                                
27

 Valéry (1921) refere a dualidade entre o corpo físico (orgânico e social) e o corpo imaginário (também designado “corporeidade”) 

carregado de emoções e de valores sociais. Assim, ter-se-á (a) o corpo especializado (modelado pelas técnicas e padrões fechados); (b) o 

corpo naturalizado (formas livres e movimentos naturais); (c) o corpo ideia (mensageiro de narrativas, emoções e sensações); (d) o corpo 

expressivo (movimento pelo movimento) e (e) o corpo impulsivo (energia proveniente de imagens do pensamento ou de contacto com 

outros corpos).  
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Artística, conferindo-lhe uma dupla identidade. Neste sentido, concordamos com Urzúa 

(2009) que perspetiva o enfoque pedagógico da Dança através de um modelo didático 

integrador, cuja intencionalidade primordial é a promoção da formação global do estudante 

e a sua integração na sociedade, passando a constituir-se como um meio e não como um 

fim em si mesma.  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE, 2001) garante 

que a chave do sucesso parece ser a assunção de um novo paradigma que estimule o 

desenvolvimento de saberes e de competências essenciais para aprender ao longo da vida. 

O relatório “Educação, um Tesouro a descobrir” (Delors, 1996) indica quatro pilares para 

enfrentar os desafios do século XXI “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a 

viver juntos” e “aprender a ser”. Carneiro (2006) organizou-os numa macroestrutura que 

designou “aprender o sentido de vida”, considerando que a cidadania, a cultura matricial, a 

informação e o conhecimento, a identidade vocacional e a sabedoria incrementariam a 

condição humana (Figura 2). 

 

 

 

Ser Conhecer Fazer Conviver 

 

Condição humana Self 
 

  Outro 
 

Cidadania Participação 
 

Direitos e deveres 
 

Comunidade 
 

Diversidade 
 

Cultura matricial Pertença 
 

  Diálogo 
 

Informação e 

conhecimento 

 Processar 
 

 Partilhar 
 

Identidade vocacional Aprendente 
 

Produção 
 

Empreendimento 
 

Consciência 
 

Construção sabedoria Humano 
 

Síntese 
 

Felicidade 
 

Solidário 
 

Figura 2 Aprender o sentido da vida, adaptado de Carneiro (2006, p. 42) 

 

Assim, entende-se que, no universo de possibilidades, a Dança contribui para o 

desenvolvimento dos pilares básicos da educação, da criatividade, da inovação e da 

cidadania, apostando num compromisso com a comunidade.  

De igual modo, Marques (1995) expressa que “as relações que se processam entre corpo, 

dança e sociedade são fundamentais para a compreensão e eventual transformação da 

realidade social” (p.13). Neste sentido, a Dança apresenta novas propostas (recursos e/ou 

métodos) que podem garantir a mobilidade, a dinâmica e a integração do conhecimento 

através do trabalho curricular transdisciplinar. Conforme Damásio (2013), a boa educação 

requer a inclusão das artes no processo de aprendizagem escolar porque “são 
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conhecimentos, ideias para treinar capacidades criadoras que podem depois ser postas ao 

serviço das mais diversas práticas e ocupações profissionais” (p.1). A mesma transparece 

em Eça (2010) quando sustenta: 

 

Nunca antes foi tão premente a necessidade de um novo paradigma centrado na 

educação social e existem experiências educativas através das artes, no espaço 

ibero-americano, que podem sugerir modelos de reflexão para a educação 

social e o desenvolvimento comunitário (p.1). 

 

Bamford (2006) verificou o impacto da Educação Artística no enriquecimento do currículo 

escolar, ressalvando o desenvolvimento de saberes e de competências de natureza cultural, 

social e estética, tais como:  

 

 O desenvolvimento da arte; 

 A promoção do desenvolvimento académico; 

 A contribuição para o desenvolvimento de atitudes socialmente ajustadas;  

 A participação mais ativa na comunidade;  

 O desenvolvimento da criatividade e da imaginação; 

 O incremento da saúde e do bem-estar; 

 A complementaridade com a sociedade, a ciência e a tecnologia. 

 

Grube e Sanchez (2004) compilaram os resultados do projeto Rhythm Is It, integrando 250 

crianças e jovens, no qual, mostram o impacto da Dança na promoção da autoimplicação 

na aprendizagem e no respeito pela diversidade cultural em contexto escolar. Por seu lado, 

Cuenca (2009) dinamizou um programa inicial de Dança
,
 destinado a 68 crianças (entre os 

7 e os 9 anos de idade) englobando exercícios de psicomotricidade, de dança clássica, de 

improvisações e de expressão, verificando a sua repercussão em aspetos cognitivos e 

afetivos, nomeadamente ao nível da atenção, da perceção e da memória dos alunos.  

De forma semelhante, Alemán e Serrano (2001) reportam os benefícios motores e sócio 

afetivos que a prática de diferentes géneros de Dança promovem em jovens adolescentes, 

contribuindo para a compreensão e relevância existente na especificidade da abordagem de 

Dança, os quais se encontram sistematizados no Quadro 3.  
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Quadro 3 Contributos dos diferentes géneros de Dança no plano motor e sócio afetivo (Adaptado de Alemán 

e Serrano, 2001) 

 
Géneros Intervenção 

 

Plano motor 

Esquema 
corporal 

Coordenação 
 

Sentido 
espacial 

Sentido 
rítmico 

Qualidades 
físicas 

Controlo 
postural 

Clássica *** *** *** *** *** *** 

Folclore * * ** ** * * 

Carácter28 *** *** ** *** ** ** 

Contemporânea *** ** *** ** ** * 

Jazz-Moderna *** *** ** *** ** ** 

Danças de Salão * * * * * * 

 Plano sócio afetivo 

Imagem 
positiva 

Expressão Socialização Liberação 
de tensões 

Sentido 
estético 

Criatividade 

Clássica * ** * * *** ** 

Folclore * * *** * ** * 

Carácter * ** * * *** ** 

Contemporânea *** *** * ** ** *** 

Jazz-Moderna *** *** * *** ** *** 

Danças de Salão * * ** ** * * 

*** Muito relevante ** relevante * pouco relevante 

 

Para Nani (2008) a multiplicidade de formas de intervenção com a Dança atende: 

 

  Às metas de educação, contribuindo amplamente para o desenvolvimento 

integral do ser humano, pela sua perfeita formação corporal, espírito de 

socialização (trabalho de equipe); pela sua criatividade (estímulo à 

imaginação e ao espírito criador); pelo incentivo a descobertas dos 

princípios do universo, pelos aspetos estéticos e talentos que faz 

desabrochar no homem, transformando-o e tornando-o integrante e 

integrado na comunidade em que vive (p.114). 

 

Partilhamos a convicção de Fuentes (2006), segundo a qual a Dança é, de facto, uma 

atividade humana universal, multiforme e polivalente, pelo que sistematizamos os 

resultados do seu estudo no Quadro 4.    

                                                
28

 Elementos das Danças tradicionais (principalmente europeias) que foram introduzidas nas grandes produções do Ballet.  
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Quadro 4 Potencial do valor pedagógico da Dança (Adaptado de Fuentes, 2006) 

 
 Dimensão 

 

Características 
A

sp
et

o
s 

p
ró

p
ri

o
s 

d
a
 E

d
u

ca
çã

o
 F

ís
ic

a
 

in
te

g
ra

d
a
 

Física e biológica Desenvolvimento de habilidades e de destrezas básicas. 

Técnicas e tarefas específicas Desenvolvimento e manutenção das qualidades físicas básicas (força, resistência, 

velocidade, flexibilidade) e das capacidades coordenativas (coordenação e equilíbrio). 

Gesto dançado com os fatores 

espacial e temporal 

Desenvolvimento de habilidades percetivo-motoras: (1) a perceção espacial e (2) a 

perceção temporal, na compreensão dos elementos temporais da música e ritmos que 

acompanham o gesto. 

Fatores de peso e fluxo muscular Melhoria da consciência corporal, da imagem corporal e do auto conceito. Também a boa 

gestão do peso corporal, tensão muscular, posturas corretas e de alinhamento corporal. 

Psicológica do sujeito Incide na melhoria de alguns aspetos cognitivos como o pensamento, a atenção e a 

memória, através da aprendizagem de sequências e de criação coreográfica. 

Socialização do indivíduo: 

componente expressiva e 

comunicativa 

Melhora a capacidade expressivo-comunicativa corporal do sujeito, além da linguagem 

verbal ou de expressão não-verbal, a capacidade de transmissão comunicativa em geral e 

novas vias de interação e de inter-relação social, assim como favorece o conhecimento de 

si mesmo e dos demais. 

Possibilidade expressiva Assegura o aumento das possibilidades expressivas e a clara implicação simbólica e 

representativa. 

Envolvimento com o redor Envolvimento com o espaço cénico onde se executa a dança (vestuário, iluminação, 

elementos de som, (música, ritmos, etc.). 

A
sp

et
o
s 

d
a
 

E
d

u
ca

çã
o

 e
m

 g
er

a
l 

g
er

a
l 

  
 

g
er

a
l 

                                                                                  

o
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d
a 

E
d
u
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o
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m
 

g
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Espiritual Via de expressão religiosa individual e coletiva no ocidente, hoje presente em culturas do 

oriente, África e América. 

 

Conhecimento multicultural e 

intercultural 

Identificação social e cultural (refletido nas Danças Sociais, Tradicionais ou folclórica). 

Pode-se transmitir e dar a conhecer normas e costumes sociais e pode ser una forma de 

coesão social. Pode também ser um fator de educação intercultural, favorecendo o 

conhecimento, aceitação e tolerância da realidade multicultural. 

Cidadania e formação cívica Aspeto transversal ao currículo nacional. 

A interdisciplinaridade/ 

Transdisciplinaridade 

Fomenta as aprendizagens significativas do currículo. 

A
sp

et
o
s 

d
a
 E

d
u

ca
çã

o
 

A
rt

ís
ti

ca
 

  

Sentido artístico através da 

própria criação e imaginação 

Desenvolvimento da criatividade, o sentido crítico e a capacidade de análise. 

Quanto mais próxima da consideração artística, mais favorecerá a liberação da energia 

criativa como meio de expressão em função de una determinada concepção estética.  

Integração de todos os aspetos da 

Educação Física 

Aquisição e desenvolvimento de habilidades, destrezas básicas, treino de tarefas motrizes 

específicas e promoção das qualidades físicas básicas. Também das capacidades 

coordenativas e habilidades percetivo-motoras, bem como o conhecimento e controlo 

corporal. Desenvolvimento do pensamento, da atenção, da memória e da criatividade. As 

possibilidades expressivas e comunicativas favorecendo a interação entre os indivíduos. 

Forma artística da dança/ 

especificidade 

Promoção, apreciação e o entendimento da arte em geral e em especial daquelas 

manifestações mais próximas à dança como a música. Este conhecimento e análise crítica 

das manifestações artísticas de outros, junto com a promoção da própria elaboração 

artística, são aspetos que incidirão na formação da apreciação estética. 

 

O mesmo autor, ao explorar os valores da Dança no campo da educação, contribui para a 

compreensão que existem características particulares na Dança perspetivadas por valores 

dominantes, quer através da Educação Física, quer através da Educação Artística. Assim, 

julgamos que o desafio nos diferentes cenários educativos da Dança não será o exercício da 

polarização das práticas e das suas possibilidades, mas a procura do entendimento dos 

nexos, das proximidades, das semelhanças, do intercâmbio, da coexistência e do respeito 

por cada área onde a Dança é lecionada, com a sua própria lógica de atuação educativa e 

com a sua própria razão de existir. De forma concordante, McCutchen (2006) distinguiu os 

objetivos da Dança na área de EF, dos objetivos da Dança integrada nas artes numa visão 

complementar. Eis como a autora entende a primeira:  “Relate to fitness, skill development, 

recreation, rhythmic acuity, locomotors skills and sequences, movement exploration and 

lifelong learning” (p.8). Na dança educativa predomina a essência artística que é o fazer, o 
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criar e o apreciar o corpo em movimento, assim como a experiência da Dança como arte 

performativa, coreográfica, crítica e histórica.   

Inicialmente foram os países anglo-saxónicos os pioneiros na introdução da dança 

educativa na escola através da disciplina de Educação Física (Gibson, 2002). 

Posteriormente assistiu-se a grandes reformas educativas nos sistemas de ensino mundiais 

que defendiam a incorporação mais formal das artes na escola através de uma disciplina 

autónoma. Deste modo, a Dança foi reconhecida em diversos países, tal como em Portugal, 

pela sua dimensão artística e integrada na componente da Educação Artística. Entre os 

defensores deste movimento (artes na escola) destacam-se Read (1943), Gardner (1993) e 

Robinson (2010), os quais advogam o seu contributo para a potencialização da dimensão 

humana (criativa e social) e para a promoção da aprendizagem interdisciplinar, 

combatendo a predominância dos métodos tradicionais e, consequentemente, o insucesso e 

o abandono escolar. Assim, lembramos a célebre expressão de Damásio e Damásio (2006) 

aquando defesa da interligação da cognição com as artes: “to forget the arts and 

humanities in the new curricula is equivalent to sociocultural suicide” (p.15). 

De forma geral, em consonância com Alegre, Moura e Alves (2012), reconhece-se os 

benefícios da Dança no desenvolvimento integral das pessoas e, daí, o seu papel (trans) 

formador e de (re) descoberta da condição humana e social.  

 

 

1.6 A transdisciplinaridade da Dança na escola 

 

No discurso pedagógico, a transdisciplinaridade permite percecionar a realidade através de 

uma visão mais integrada, criativa e ativa, pelo que Kassing e Jay (2003) defendem que a 

Dança pode ser considerada uma disciplina transdisciplinar. Para os autores, esta alicerça-

se num conhecimento de conteúdo próprio (assente em saberes, princípios e teorias 

científicas) e num conhecimento pedagógico especializado, os quais podem ser articulados 

com outras áreas curriculares e com as questões sociais emergentes, possibilitando o 

diálogo sobre aspetos e/ou fenómenos do mundo. Esta comunicação permite aludir aos 

saberes disciplinares percebidos para além de uma visão redutora e hierárquica entre 

disciplinas, permitindo integrar diferentes pontos de vista e admitindo a diversidade de 

dimensões que os compõem (Callafell & Bonil, 2007). Para Marques (2010), torna-se 

relevante refletir sobre o papel educativo da Dança no contexto sociocultural e a forma de 

articulá-la com as outras áreas disciplinares. Aliás, este é um objetivo para Victorino 
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(2001) ao elaborar as orientações curriculares de Dança para o 3.º CEB.  

Neste ponto, julgamos estar perante um novo paradigma que é o de fazer e construir uma 

educação mais humanizada, social e ecológica que, segundo De La Torre (2007), procure 

um renovado modelo de desenvolvimento pessoal, social, relacional e vital.  

No nosso entender, o professor de Dança, como qualquer outro professor de outra área 

curricular, deverá ser um profissional que possua competência básica de entender a vida 

numa visão integral, criativa e ativa. Particularidades como o conhecimento de conteúdo, o 

conhecimento didático e o conhecimento pedagógico serão imprescindíveis para fazer 

aprender Dança num determinado contexto de forma articulada e integrada. Assim, a 

Dança pode constituir-se, dualmente, como meio (processo) e como fim (produto) através 

da mediação da unidade do movimento e do pensamento, promovendo o desenvolvimento 

cognitivo, desejavelmente extensível à melhoria do desempenho académico do aluno 

(Bamdorf, 2006). Não se trata de vaticinar as linhas da Educação pelo Movimento
29

, 

centradas nos aspetos corporais e mentais, para a melhoria de áreas mais científicas, mas 

de, paralelamente, estimular o domínio do movimento à prática de Dança como atividade 

criadora e como forma, linguagem e estilo. Também, não se trata de pensar que fazendo 

Dança (como forma de arte) trabalha-se a visão integrada, criativa e ativa da sua 

transdisciplinaridade, como se de uma causa e efeito se trata-se. É importante esclarecer, 

conforme Lowenfeld (1970), que nem sempre o desenvolvimento de aptidões e de 

competências em arte se relaciona com a promoção da criatividade, a menos que 

determinados fatores (como o ambiente psicológico, os valores sociais e as atitudes do 

aluno em relação a si próprio e aos outros) estejam assegurados.  

Martinelli, Barbato e Mitjáns (2004) também sustentam que nem sempre o ensino da 

Dança promove o desenvolvimento criativo. Num estudo qualitativo, estas autoras, 

baseando-se no legado da psicologia do desenvolvimento e da criatividade, tentaram 

analisar as implicações do seu ensino no comportamento criativo dos alunos, concluindo 

que o modo como a dança é ensinada influencia o desenvolvimento de técnicas, de 

habilidades específicas e da atividade criadora do aprendente. É nesta linha que se defende 

a promoção da criatividade
30

 nos processos de fazer/compor Dança no cenário educativo, 

diferenciando-se das aulas concentradas apenas na transmissão de técnica. 

                                                
29

 Abordagem da psicomotricidade representada por Le Boulch (1987) que considera que o ato motor está associada a uma 

atividade mental, operando-se através do movimento, da aquisição do esquema corporal e do desenvolvimento cognitivo. Ou 

seja, trata-se da submissão do movimento às aprendizagens escolares em nome do desenvolvimento bio -psico-social e afetivo 

da criança.  
30

 Segundo Lowenfeld (1970) a criatividade está relacionada com a capacidade de raciocino, pensamento divergente e com o 

desenvolvimento de atitudes para a própria capacidade de criar como o júbilo pela procura e a descoberta.  
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A atividade criadora é encarada por Vygotsky (1982) como “toda realização humana 

criadora de algo novo, quer se trate de reflexos de algum objeto do mundo exterior, quer de 

determinadas construções do cérebro ou do sentimento, que vivem e se manifestam apenas 

no próprio ser humano” (p.7). Segundo Japiassu (2007), na teoria de Vigotsky existem dois 

tipos básicos de impulsos na conduta humana: (1) o impulso reprodutor ou reprodutivo e 

(2) o impulso criador. O primeiro está estreitamente vinculado à memória e o segundo 

intimamente relacionado com a imaginação. A importância do impulso criador/atividade 

criadora ou imaginação/fantasia faz com que a espécie humana possa projetar-se no futuro, 

transformando a realidade e modificando o presente. A propósito, Vygotsky (1982) explica 

que a Psicologia atribui a estas ideias um significado diferente daquele que o senso comum 

empresta. Geralmente, a imaginação e a fantasia estão associadas a uma certa irrealidade, 

carecendo de valor prático. No entanto, a imaginação, base de toda atividade criadora, 

manifesta-se em todas as dimensões da vida cultural, possibilitando a criação artística, 

científica e técnica. Daí que para Vygotsky (1982), tudo o que nos rodeia e que foi criado 

pelo Homem é produto da sua imaginação como resultado de uma interação com o mundo: 

“todos os objetos da vida diária, sem excluir os mais simples e habituais, são a fantasia 

cristalizada” (p.10).  

A representação quotidiana da criatividade não encaixa suficientemente no senso 

científico, sendo concebida como propriedade privada de poucos eleitos (génios, 

talentosos, artistas, inventores e cientistas). Contudo, na obra de De La Torre (2007) 

depreende-se que a criatividade não é um acaso divino ou simples determinação biológica 

para poucos, ela pode e deve ser trabalhada – para todos – ao longo do processo educativo. 

Consequentemente entende-se que a transversalidade da Dança poderá desempenhar um 

importante papel na estimulação do processo de criação de todos os alunos inseridos na 

escola.  

Para uma efetiva transversalidade da Dança na escola, Kassing e Jay (2003) correlacionam 

as atuais teorias de aprendizagem com a visão educativa para este novo milénio, 

defendendo as seguintes estratégias de ensino da Dança: 

 

 Aprendizagem sensorial – ativa principalmente os sentidos cinestésico, visual e 

auditivo para processar a informação motora.   

 Aprendizagem centrada no aluno – o professor elabora projetos para implicar o 

aluno no processo de ensino e de aprendizagem. 
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 Aprendizagem individualizada – ensino diferenciado, respeitando a individualidade 

e necessidade de cada aluno.  

 Capacidade de pensamento crítico – o aluno aprende a usar a cognição para analisar, 

sintetizar e avaliar, tornando-se criativo na resolução de tarefas atribuídas no projeto 

coreográfico.    

 Capacidade metacognitiva – incentiva o pensamento em voz alta, chuva de ideias 

para planificar e solucionar situações problemáticas e desenvolvendo um repertório 

de processos de pensamento, de compreensão aprofundada sobre os estilos de 

Dança, de resolução de problemas coreográficos e de capacidade de comunicação no 

processo de ensino. 

 Teoria das inteligências múltiplas
31

 – através da Dança potencia-se a inteligência 

corporal-cinestésica, espacial, musical, interpessoal, intrapessoal e, inclusive, são 

suporte para as aquisições lógico-matemáticas, linguísticas e naturalistas.  

 Inteligência emocional – a aula de Dança é um laboratório de interação humano, 

chamando-se a atenção para a implementação de estratégias que promovam a 

capacidade de identificar os próprios sentimentos e os dos outros, de nos 

motivarmos e de gerir bem as emoções. Esta relação pedagógica é fundamental e 

dela poderá depender a recetividade e a participação dos alunos em atividades 

alargadas ao palco ou a outro tipo de apresentações.  

 Inteligência todos os dias – estratégia geral que perspetiva a Dança numa tríade: (i) 

aprendizagem experiencial ou vivida através da participação ativa do aluno que 

acede a novas formas de conhecimento (diferentes temáticas numa abordagem 

interdisciplinar, integrada e interrelacionada com as artes) pela exploração do 

movimento (Dança), utilizando os sentidos cinestésico, auditivo e visual; (ii) 

aprendizagem contextual em que o aluno fica imerso numa determinada situação 

real ou problemática com o objetivo de solucioná-la, exercitando a capacidade de 

intuição e (iii) aprendizagem através da pesquisa ativa para a resolução de 

problemas, refinando-se novas formas de ensinar e de aprender Dança.  

 Princípios do cérebro e da mente – estratégia dinâmica para a aquisição e para a 

construção de conhecimento que visa, para além da compreensão intelectual, uma 

                                                
31

 Gardner (1993) defende a existência de outras formas de inteligência como a inteligência corporal, inteligência musical, 

inteligência espacial, inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência interpessoal e inteligência natural, 

contrapondo-se ao conceito tradicional de inteligência medida através da capacidade verbal e matemática.  
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aprendizagem significativa advinda da própria experiência, envolvimento social, 

contextual, emocional, intelectual e espiritual do aprendente. 

 

Conclui-se assim que há uma multiplicidade de possibilidades na vivência e no 

conhecimento da Dança, que potenciam a formação integral do aluno, ao centrarem-se em 

aprendizagens significativas através de Dança contextualizada com a vida escolar e 

comprometida com seu redor social. 
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2.1 Introdução ao Capítulo 2 

 

Todas as mudanças que marcam o panorama social atual parecem exigir novas 

competências e saberes aos professores, o que, paralelamente obriga a um esforço de 

aprendizagem permanente.  

Apesar de se reconhecer que a escola continua a perpetuar ambiências mais 

tradicionalistas, fruto do legado cultural de épocas históricas anteriores, estamos convictas 

de que muitas reformas foram empreendidas, o que também é possível constatar pela 

proliferação de legislação no campo educativo e na tónica colocada na formação contínua.  

A área da Dança não é exceção e recorde-se que foi incorporada nos programas 

curriculares de EF, de EA e de ARE do DE, assumindo-se como uma mais-valia para o 

desenvolvimento integral dos alunos. No entanto, a sua abordagem pedagógica e didática 

parece assumir contornos distintos, consoante a formação e a disponibilidade do professor, 

bem como os próprios contextos sociais, nos quais estes interagem e se desenvolvem. 

Assim, o presente capítulo propõe: 

 

(a) Construir uma resenha sobre o paradigma do pensamento do professor, visto ser o 

enquadramento conceptual transversal ao estudo; 

(b) Revisitar os modelos pedagógicos educacionais;  

(c) Identificar e delinear propostas pedagógicas para o ensino da Dança em contexto 

escolar. 

 

2.2 O paradigma do pensamento do professor  

 

Segundo Clark e Peterson (1986), o paradigma do pensamento do professor desponta com 

os trabalhos elaborados pelo National Institute of Education nos Estados Unidos (1975), da 

responsabilidade da Sexta Comissão (área temática: “o ensino como tratamento clínico da 

informação”) presidida por Lee S. Shulman, cujo relatório definia e fundamentava os 

pressupostos de um programa de investigação sobre os processos do pensamento dos 

profissionais. Os membros dessa Comissão
32

 defendiam que esse estudo dever-se-ia 

alicerçar na complexidade da natureza humana e nas exigências do aspeto sociocognitivo 

                                                
32

 Integrada por peritos em psicologia do processamento da informação, em antropologia da educação, em investigação na 

interação em aula e em ambiente prático de ensino. 
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em contexto de ensino, contrariando a sobrevalorização da investigação unilinear
33

 em 

voga nas correntes positivista (principalmente na psicologia cognitiva) que, até então, 

haviam sido o suporte das teorias do currículo, da formação de professores e das políticas 

da administração escolar. 

A partir de 1974, no campo da investigação educacional começa a ser disseminado o 

paradigma mediacional que se centra no ensaio dos fatores e dos processos internos 

(mentais e cognitivos) do pensamento, os quais parecem determinar as decisões e a atuação 

dos docentes, assumindo-se que estes são sujeitos racionais e reflexivos que emitem juízos 

e valorações pessoais e profissionais.  

Observa-se na evolução da investigação educacional
34

 que esta nova corrente alternativa (o 

pensamento do professor) surge como complemento à abordagem existente (paradigma do 

processo/produto), partindo das contribuições da psicologia cognitiva e da antropologia 

educativa. Em traços gerais, tal modelo pode ser equiparado ao modelo de processamento 

da informação, preocupando-se em compreender como é que os organismos constroem 

conhecimento acerca do mundo e como o mobilizam para apoiar decisões e ações mais 

eficazes e ajustadas (Clark & Peterson, 1986). Se direcionado para os professores, este 

modelo faz referência às formas (e aos processos) como adquirem, armazenam, 

transformam e utilizam informação para guiar as suas práticas de ensino. É certo que 

existem vários fenómenos a ter em consideração, contudo os contributos da antropologia 

educacional, focando a importância contextual do pensamento, revelam a importância da 

abordagem construtivista dos processos de ensino e de aprendizagem e da 

investigação/ação que lhe subjazem, essencialmente conduzidas por metodologias 

qualitativas. É aqui que se percebe a imprescindibilidade da reflexão do professor (antes, 

durante e depois da ação) face à “sua” prática educativa, não como mera atividade técnica, 

mas como um tipo de conhecimento ligado à ação, ao desenvolvimento da praxis e à 

promoção da inovação educativa (Schön, 1983; Shulman, 1986).  

O paradigma mediacional, também conhecido como paradigma do pensamento do 

professor, é caracterizado por ser cíclico, podendo centrar-se no professor, no aluno ou nas 

                                                
33

 Na década dos anos 30 (século XX) predominava o paradigma de investigação do modelo presságio/produto, o qual se 

caracterizava por correlacionar as características da personalidade do professor eficaz e o rendimento do aluno. Na década do s 

anos 60 dominou o paradigma de investigação com enfoque no processo/produto. As variáveis do estudo no domínio das ações 

no processo de ensino e de aprendizagem foram: o comportamento do professor na aula; o comportamento dos alunos na aula e 

o rendimento escolar; o pressuposto da relação causal que o comportamento do professor na aula influenciava no 

comportamento e rendimento dos alunos (Doyle, 1977; Dunkin & Biddle, 1974).  
34

 Torna-se proeminente conhecer os processos internos do pensamento, os quais determinam as suas decisões e at uação. 

Contudo, cabe sublinhar que esta linha de investigação não anula a possibilidade de complemento com o paradigma do 

processo/produto, produzindo novos efeitos na compreensão do domínio da ação do professor e do aluno, atribuindo -lhes 

caráter recíproco. 
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confluências de ambos. Na agra da investigação sobressaíram diversos estudos favorecidos 

pela organização de um instrumento heurístico
35

 elaborado por Clark e Peterson (1986) que 

perfila o modelo do pensamento e da ação do professor, concentrando o universo 

conceptual das relações que se estabelecem no contexto do ensino e da aprendizagem, 

facultando o estudo sobre a descrição da sua vida mental (domínio dos processos do 

pensamento), a explicação e a compreensão sobre o quê, como, quando e porquê o 

processo de ensino possui a aparência e o funcionamento que o caracteriza.  

Nesta linha pode-se observar na Figura 3 a recursividade entre o domínio do pensamento 

(cujos fenómenos não são observáveis, podendo, quanto muito, ser verbalizados pelo 

sujeito) e o domínio da ação (em que os fenómenos podem ser observáveis através de 

diversas técnicas. 

 

 

Figura 3 Modelo do pensamento e da ação do professor (Clark e Peterson, 1986) 

 

Assim, Clark e Peterson (1986) conceptualizaram um modelo assente em três categorias:  

a) Pensamentos pré-ativos e pensamentos pós-ativos (processos mentais antes e 

depois da interação na aula);  

b) Pensamentos interativos (processos mentais durante a interação na aula); 

c) Teorias e crenças (teorias implícitas). 

 

                                                
35

 Este instrumento foi elaborado considerando (a) uma meta análise anterior a 1974, com destaqu e para Jackson (1968), Kelly 

(1955) e Simon (1957), (b) uma análise aprofundada do Relatório da Sexta Comissão do National Institute of Education (1974) 

e (c) a compilação e a análise de estudos surgidos depois de 1974 (Clark & Yinger, 1979; Crist, Marx & Peterson, 1974; 

Doyle, 1977; Dunkin & Biddle, 1974; Shavelson & Stern, 1981). 
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Para além destas três categorias, Clark e Peterson (1986) referem a existência de uma 

quarta categoria – valoração – que não costuma ser considerada por se tratar de um 

processo cognitivo transversal que assiste à planificação, à interação na aula (pensamentos 

durante a aula) e às próprias teorias e crenças (concepções) do professor
36

.  

Por seu lado, Crist, Marx e Peterson (1974), induzidos pela proposta de Jackson (1968), 

demonstraram a importância da distinção temporal entre os pensamentos pré-ativos, pós-

ativos e interativos, particularmente entre os que ocorrem durante a aula e os que se 

produzem antes e/ou depois dessa interação, sendo relevante que os processos dos 

pensamentos pré-ativos e pós-ativos podem ser incluídos numa mesma categoria: a 

planificação docente. Assim, admite-se que esses processos guiam o pensamento do 

professor e os seus projetos de ação em contexto escolar. 

 

2.3 Conceptualização do paradigma do pensamento do professor abordado no estudo 

 

Os estudos sobre o pensamento do professor são uma potencial fonte de hipóteses e de 

explicações que entusiasmam a realização de investigações caracterizadas pela necessidade 

de compreender mais cabalmente a didática do ensino, de refletir e/ou de inovar práticas.  

Segundo Clark e Peterson (1986), a pesquisa sobre o modelo do pensamento do professor 

desenvolveu-se a partir de duas abordagens:  

 

a) O processo de tomada de decisões, no qual o professor valora situações, 

processando informação e tomando decisões antes, durante e depois da ação.   

b) O processamento de informação, no qual o professor se confronta com tarefas 

complexas, simplificando-as para agir.  

 

Enquanto à primeira abordagem corresponde, por assim dizer, a preocupação em perceber 

os processos mentais que guiam a ação, a segunda almeja compreender como é que o 

professor define e/ou concebe a situação de ensino e como é que o “campo conceptual” 

influencia a sua conduta.  

Em traços gerais, a abrangência do modelo do pensamento do professor possibilita indagar 

e compreender a sua natureza a possível relação com a ação dos sujeitos, dada a perspetiva 

holística e integrada que lhe subjaz. À disjunção clássica que Damásio (1999) apelidou de 

                                                
36

 Como acontece nos estudos de Clark e Yinger (1979) e de Shavelson e Ster (1981 ). 
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“o erro de Descartes”, o paradigma mediacional considera o pensamento, a razão, a 

afetividade, a emoção e a ação nas suas recursividades, bem como a sua coerência nas 

práticas. Nesta linha, e por referência ao nosso objeto de estudo, Pereira (2008) refere que 

“os pensamentos do professor não se produzem no vazio, mas, pelo contrário, fazem 

referência a um universo mental, no qual se incluem, (…) as crenças, os juízos, as teorias 

implícitas, as perspetivas, os constructos, o conhecimento prático e os dilemas” (p.80). 

Em conformidade com Marrero (1988), as contribuições deste modelo são essencialmente 

quatro:   

 

a) Compreender os processos didáticos (entre a cognição e a ação do professor);  

b) Refletir sobre alternativas conceptuais para a formação do professor;  

c) Propor métodos de aperfeiçoamento;  

d) Descobrir - através da compreensão da lógica do pensamento e da atuação do 

professor - vias para a inovação curricular e para o desenvolvimento profissional.   

 

Assim, nos pontos seguintes enunciar-se-á, com mais detalhe, os momentos considerados 

fundamentais para aceder às concepções dos professores, as quais alicerçam a presente 

investigação. 

 

2.3.1 Pensamentos pré-ativos e pós-ativos   

 

A fase de reflexão pré-ativa 
37

 consiste essencialmente na planificação das situações de 

aprendizagem, cabendo aqui os designados “pensamentos pré-ativos” e, embora de outra 

natureza, os “pensamentos pós-ativos” (reflexão depois da ação). Segundo Clark e 

Peterson (1986), os processos mentais mobilizados para a elaboração da planificação 

estabelecem-se antes da interação e (também) depois desta, quando surge a reflexão sobre 

a ação. Nesta etapa do ciclo reflexivo é particularmente difícil aquiescer os pensamentos 

do professor, visto tratar-se de um processo psicológico que pretende refletir uma atividade 

prática, podendo ser formal (preparação de uma unidade didática de ensino) ou informal 

(plano orientado para atividades que não integram a componente letiva).  

Para Hill, Yinger e Robbins (1981) a planificação inclui toda a atuação do professor na 

escola, considerando os alunos, os pares profissionais e os encarregados de educação. 

                                                
37 Na presente conceptualização foi obviado referenciar os pensamentos interativos por não fazerem parte do nosso estudo.   
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Como é óbvio, trata-se de uma ideia ampla, a qual supõe que o professor seja um agente 

catalisador, clínico reflexivo e decisor. Por outro lado, Pacheco (2001) entende-a como um 

plano do processo de ensino e de aprendizagem, orientando e sequencializando as ações 

educativas, ambicionando diminuir a ocorrência de situações imprevistas no decurso da 

aula, decidindo o quê e como concretizar o currículo na prática educativa. De igual modo, 

os estudos de Carvalhal (2005) e de Januário (1992) reforçam a importância dos 

pensamentos pré-ativos e as decisões tomadas na planificação por estruturarem as práticas 

pedagógicas.  

Assim, somos de parecer, em consonância com Bromme (1982), Creemers e Westerhof 

(1982) e Yinger (1979), que a planificação incorpora procedimentos facilitadores da gestão 

do tempo e da coordenação de sequências específicas de atuação. Clark e Peterson (1986) 

descrevem seis tipos de planificação: “de grande alcance, anual, por período letivo, por 

unidade, semanal e diário ou de curto alcance” (p. 455). Por outro lado, os estudos de Clark 

e Elmore (1979) sustentam que a planificação é um processo articulado e é nesse sentido 

que Clark e Yinger (1979) sugerem alguns aspetos que motivam os professores a fazê-la, 

destacando-se os seguintes:  

 

a) Satisfazer necessidades pessoais imediatas (diminuir a ansiedade e as incertezas; 

desenvolver sentimentos de controle, de confiança e de segurança);  

b) Otimizar recursos materiais, temporais;  

c) Organizar o processo de ensino e de aprendizagem (organizar alunos, desenvolver 

tarefas e atividades, facilitar a lembrança, estruturar o ensino e a avaliação das 

aprendizagens).  

 

Também na ótica dos professores inquiridos pelos mesmos autores, a planificação pode 

assumir diferentes funções, tais como: 

 

a) Saber orientar-se em relação à aula anterior, dando uma sequência ao processo de 

ensino e de aprendizagem; 

b) Articular os conceitos (início, meio e fim), determinando estratégias de 

concretização e formas de organização; 

c) Especificar os objetivos a alcançar e conteúdos a abordar com as unidades de 

ensino.  
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Em Portugal, Pacheco (1995) desenvolveu um estudo com professores de diferentes áreas 

disciplinares, evidenciando que a planificação possui a função de orientar a ação, 

sistematizando as atividades a realizar em contexto de sala de aula. No campo da Educação 

Física, Pereira (1999) encetou uma investigação com professores experientes e pouco 

experientes, concluindo que para os primeiros é essencial planificar para compreender a 

progressão da aprendizagem dos alunos, enquanto para os segundos trata-se de uma forma 

de orientação e de criação de um sentimento de confiança para a gestão da aula. No 

entanto, nem todos os professores elaboram planificações (como registos escritos), facto já 

constatado na época de setenta (século XX) por Morine-Dershimer (1977), sendo essa 

ausência colmatada com as designadas “imagens de aula”. Deste modo, entende-se que a 

planificação pode ser realizada de forma escrita ou de forma mental, como verificou 

Pereira (1999) através da aplicação de um questionário a sessenta e três professores de 

Educação Física: apesar de a maioria afirmar planificar por escrito o processo de ensino e 

de aprendizagem, outros docentes raramente e/ou nunca o faziam, optando pelo processo 

mental.  

No enquadramento deste estudo assume-se que a planificação do ensino é um processo 

orientado para a prática educativa, integrando os pensamentos, os juízos e as tomadas de 

decisão do professor. Clark e Peterson (1986) reforçam a ideia de que a planificação ainda 

pode ser entendida como um conjunto de processos psicológicos básicos antes ou depois 

da aula, através dos quais o professor visualiza futuras aulas, faz um inventário dos fins e 

dos meios, e constrói um marco de referência que guie as suas próximas ações. Estes 

mesmos autores aludem ainda aos fatores externos e internos que podem influenciar a 

planificação do professor
38

, limitando ou potencializando a sua atuação docente: 

 

a) Fatores externos: referem-se ao conjunto de informação que o professor possui   

acerca dos alunos (interesses, necessidades, experiências, características, atitudes, 

conhecimento, destrezas), do conteúdo a abordar, da natureza da tarefa, da 

disponibilidade dos recursos materiais, temporais e humanos; das decisões 

emanadas pela Administração Central do Ministério de Educação e da Ciência, da 

Inspeção Geral de Educação, da Direção e das estruturas da escola, do 

Departamento e/ou do Grupo Disciplinar, dos encarregados de educação e de outros 

agentes educativos. Como se compreende, estas influências externas podem ter a 

                                                
38 No estudo empírico, os fatores elencados por Clark e Peterson (1986) são designados por “fontes”.  
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ver com o ambiente físico, com o projeto educativo e curricular da escola, do 

direto, da comunidade ou da exigência das tarefas, entre outros.  

b) Fatores internos: alicerçam-se no processo mental do pensamento, razão pela qual 

influenciam as atuações, bem como a idiossincrasia do professor (teorias e crenças, 

o conhecimento prático, as concepções da educação e do ensino).   

 

À partida, as teorias implícitas do professor representam um importante fator na 

planificação do ensino. Entre outros, Fernandez y Vásquez (2007) faz referência aos 

valores, à concepção e à perceção acerca do conteúdo, ao conhecimento do conteúdo e às 

características pessoais, tal como pretende demonstrar a evidência discursiva: “La propia 

idiosincrasia particular del profesor, su propio conocimiento práctico, sus creencias en 

relación con lo que es para él la educación, la enseñanza, influye en la planificación que 

el profesor realiza” (p. 215). 

Neste sentido, o estudo de Carreiro da Costa, Carvalho, Diniz e Onofre (1992), envolvendo 

cento e vinte e dois professores de Educação Física em Lisboa, permitiu identificar as 

representações acerca do sucesso e do insucesso na prática letiva, concluindo que estes 

tendem a associar o sentimento de sucesso sobretudo ao desenvolvimento “de capacidades, 

atitudes e aprendizagens específicas, bem como a fatores relacionados com as 

características da participação dos alunos na actividade pedagógica” (p. 28) o que poderá 

influenciar o pensamento do professor no processo de planificação de uma aula. Ainda no 

contexto da Educação Física, o estudo de Siedentop (1998) expõe os fatores que mais 

influenciam a planificação do ensino: 

 

a) A concepção pessoal da disciplina;  

b) A natureza da instituição local; 

c) Os recursos materiais;  

d) O programa educativo da escola; 

e) As características dos alunos. 

 

Outra peculiaridade dos pensamentos pré-ativos e pós-ativos para a elaboração da 

planificação está na sua realização a longo prazo, obtendo-se maior carácter racional 

(cognitivo) e reflexivo do processo educativo.  

Outra perspetiva é apresentada por Peterson, Marx e Clark (1978) e Zahorick (1975) que 

afirmam que as decisões relativas à planificação nem sempre partem dos objetivos de 
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ensino, estando relacionadas, em primeiro lugar, com o conteúdo de ensino e com as 

atividades de aprendizagem dos alunos. De igual modo, Pacheco (1995) refere que, 

comummente, os docentes iniciam a planificação em função dos conteúdos, a partir dos 

quais selecionam as estratégias e as atividades de ensino, ao passo que para Clark e Yinger 

(1979), o ponto de partida dever-se-á centrar nas experiências de aprendizagem.  

No campo da Educação Física, Moreira (1998) e Pereira (1999) comprovam que as 

decisões mais frequentes na fase de planificação relacionam-se com os “conteúdos a ser 

ensinados” e com as “tarefas/atividades de instrução”, sendo raro a formulação de 

objetivos de aprendizagem. De forma similar, Gouveia (2002) constata que os 

pensamentos e as decisões dos docentes recaem no conteúdo e nas “características dos 

alunos”. Todavia, o estudo empreendido por Saraiva (1997) apresenta outra visão, 

ressalvando a importância que os “objetivos” possuem na elaboração da planificação de 

Educação Física, só depois aludindo às questões relacionadas com o “conteúdo”.  

De forma paralela, Castañer e Trigo (1996) compreendem que os componentes implícitos 

na planificação didática do ensino e da aprendizagem da Educação Física se encontram 

interrelacionados com os objetivos, as orientações didáticas, a avaliação, os conteúdos, as 

atividades e as materiais. Para estas mesmas autoras tal dinâmica de atuação permitirá ao 

professor adequar esses elementos, assim como otimizar as orientações didáticas.   

Assim, parece fundamental ter em atenção Carreiro da Costa et al. (1992) quando 

sublinham que “a maioria das decisões e comportamentos de ensino refletem o que os 

professores pensam acerca da sua função, da escola, dos conteúdos programáticos e do 

aluno” (p.11), pelo que julgamos que a pluralidade de atividades e de tarefas suscetíveis de 

serem integradas na planificação obrigará o docente a ser cada vez mais polivalente na 

maneira de conceber, de refletir e de projetar o ensino, nomeadamente o ensino da Dança 

na escola.  

Hoje em dia, a reflexão como elemento da prática é um dos conceitos mais empregues 

quando nos referimos às novas tendências da formação de professores, assim, segundo 

Alarcão (1996) é: 

 

 Uma forma especializada de pensar que implica uma perscrutação activa, 

voluntária, persistente e rigorosa daquilo em que se julga acreditar ou daquilo 

que habitualmente se pratica, que evidencia os motivos que justificam as 

nossas acções ou convicções e ilumina as consequências a que elas conduzem 

(p. 175).  
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Para Zeichner (1993) a ação reflexiva também é um processo que implica mais do que a 

busca de soluções lógicas e racionais para os problemas, implicando intuição, emoção e 

paixão, não sendo um conjunto de técnicas que possa ser transmitido e ensinado aos 

professores. Todavia, o pensamento reflexivo é uma capacidade que, não desabrochando 

espontaneamente, pode desenvolver-se. Para isso, tem de ser promovido e incentivado, o 

que requer condições favoráveis
39

. Este caráter dinâmico e construtivo parte de uma atitude 

de questionamento permanente, pois sem isso não existe mudança possível em educação. 

Como diz Smyth (1989), citado por Alarcão (1996): 

 

Só após a descrição do que penso e do que faço me será possível encontrar as 

razões para os meus conceitos e para a minha actuação, isto é, interpretar e 

abrir-me ao pensamento e à experiência dos outros para, no confronto com eles 

e comigo, ver como altero - e se altero - a minha praxis educativa (p. 168). 

 

Nesta linha, eis as três atitudes essenciais à reflexão definidas por Dewey (1989): 

 

 Abertura de espírito que o autor define como: 

 

(…) A ausência de preconceito, de parcialidades e de qualquer hábito que 

limite a mente e a impeça de considerar novos problemas e de assumir novas 

ideias e que integra um desejo activo de escutar mais do que um lado, de 

escolher os factos independentemente da sua fonte, de prestar atenção sem 

melindres a todas as alternativas, de conhecer o erro mesmo relativamente 

àquilo em que mais acreditamos (p. 43).   

 

Esta atitude confronta-nos com a necessidade de estar recetivo aos outros, ser capaz de 

ouvir, respeitar outras perspetivas, admitir a hipótese de errar e de refletir sobre a forma de 

melhorar. Segundo Zeichner (1993), os professores que tem um espírito aberto examinam 

constantemente as fundamentações lógicas que estão na base do que é considerado natural 

e correto, e não descansam enquanto não descobrem as causas dos conflitos.  

 

                                                
39

 Por exemplo, algumas das técnicas mencionadas por Alarcão (1996, p. 182) são a autoscopia, a análise de incidentes críticos 

ou casos da vida profissional, a escrita autobiográfica (diários de bordo e portfolios), a supervisão colaborativa e a 

investigação-ação. 
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 Responsabilidade que, conforme Dewey (1989), tem a ver com ser intelectualmente 

responsável, isto é, considerar as consequências dos atos (sejam eles de natureza 

pessoal, social ou profissional) e assumi-las. Segundo Zeichner (1993), os 

professores responsáveis perguntam-se porque estão a fazer o que fazem, de um 

modo que ultrapassa as questões de utilidade imediata, levando-os a pensar ora nos 

processos, ora nos produtos e nos sujeitos diretamente implicados. 

 

 Sinceridade é capacidade de refletir de forma autónoma e de tomar decisões de 

forma crítica e ponderada. Para Zeichner (1993) a abertura de espírito e a 

responsabilidade devem ser as componentes centrais da vida do professor reflexivo.  

 

Outro dos autores que teve grande importância na difusão do conceito de reflexão foi 

Schön (1983), para qual a atividade profissional deve ser encarada como uma atuação 

inteligente e flexível, situada e reativa, produto da ciência, da técnica e da arte. O autor 

caracteriza-a, aliás, por uma sensibilidade de artista aos índices manifestos ou implícitos, a 

que dá o nome de artistry. Trata-se de um saber-fazer amplo, teórico e prático, inteligente e 

criativo, o qual permite ao profissional agir em contextos instáveis, indeterminados e 

complexos, caracterizados por zonas de indefinição e de novidade, exigindo uma reflexão e 

uma atenção dialogante com a própria realidade. Se quisermos, esta competência assenta 

num conhecimento tácito que está presente na atuação mesmo que não tenha sido pensado 

previamente; é um conhecimento que é inerente e simultâneo às ações, completando o 

conhecimento teórico. Esta competência é criativa porque traz consigo o desenvolvimento 

de novas formas de mobilizar outras competências, traduzindo-se na aquisição de novos 

saberes (Alarcão, 1991). Neste sentido, surgem na obra de Schön (1983) quatro conceitos 

fundamentais: 

 

 O primeiro é o conhecimento na Acão que os professores demonstram na 

execução da ação, ou seja, um conhecimento tácito, realizado quase 

inconscientemente, mas sendo um conhecimento dinâmico porque resulta na 

reformulação constante da própria ação; 

 O segundo é a reflexão na ação quando se reflete no decorrer da própria ação, 

reformulando o que estamos a fazer no momento, ou seja, quando dialogamos 

com a situação; 
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 Outro é a reflexão sobre a ação que decorre depois da ação, quando o 

professor toma consciência do que correu bem ou menos bem, reformulando 

determinados aspetos; 

 O último diz respeito à reflexão sobre a ação na ação que é um processo que 

leva o profissional a progredir no seu desenvolvimento, ajudando-o a 

determinar as suas ações futuras e a descobrir novas soluções (meta reflexão). 

 

Aqui, destaca-se o contributo de Schön (1983)
40

 que salienta a importância da reflexão 

(antes, durante e após a ação) para a construção do conhecimento profissional, fruto da 

dialogicidade entre a teoria e a prática. Nessa linha, Perez e Gimeno (1988) explicitam:  

  

La primera virtualidad de este enfoque (…) es evidenciar la necesidad de que, al 

reflexionar sobre la acción concreta, el profesor descubre el pensamiento 

práctico que en ella se expresa, el sustrato ideológico profesional que determina 

la lógica y el sentido de actuación docente. Solamente así, observando y 

reflexionando sobre la práctica, pueden descubrirse las verdaderas raíces y 

características del conocimiento que realmente condiciona la acción (p.55).  

 

Deste modo, a reflexão sobre a ação (Schön, 1983) remete-nos para a importância dos 

pensamentos pós-ativos, de índole crítico reflexivo, de perceção pessoal ou autoperceção 

como exercício de cogitação sobre a prática educativa desenvolvida pelo professor e 

mesmo por outros agentes educativos em contexto escolar interligada à reflexividade e à 

recursividade. 

 

2.3.2 Teorias e crenças do professor  

 

A conceptualização das teorias e das crenças do professor é uma tarefa complexa devido à 

ampla dispersão semântica perpassada pela literatura de especialidade. Zabalza (1994) 

comenta que esta confusão resulta da definição de termos idênticos em formas diferentes, 

utilizando distintas condições para descrever conceitos semelhantes. Por outro lado, 

                                                
40

 O contributo do filósofo e pedagogo inglês Donald Schön (1931-1997) valoriza a reflexão como atividade racional, através 

da qual um profissional acumula ao longo da sua vida profissional conhecimento prático. Baseado no estudo da formação do 

profissional prático (aqueles que realizam uma atividade prática como artes manuais, pintura, dança) distingue três tipos de 

conhecimento: o conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação.  
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Pajares (1992) refere que esta imbricação tem a ver com a dissemelhança entre 

conhecimento e crença. Enquanto o primeiro pode ser equiparado aos factos que são 

transmitidos e partilhados, o segundo encontra-se relacionado com as atitudes, os valores, 

os juízos, os axiomas, as opiniões, as ideologias, as perceções, os sistemas conceptuais, as 

disposições, as teorias implícitas e explícitas, as teorias pessoais, os processos mentais 

internos, as estratégias de atuação, as regras da prática, os repertórios de compreensão e a 

estratégia social.  

Nespor (1987) sustenta que apesar de serem conceitos diferentes, as crenças podem ser 

consideradas uma forma de conhecimento, de natureza inconsciente, daí que, muitas vezes, 

o sujeito resista à mudança. Por outro lado, para Januário (1992), as teorias e crenças do 

professor são as suas concepções acerca do ensino.  

Em traços gerais, assume-se que as teorias e as crenças definem o conhecimento (teórico e 

prático) e as convicções (valores, representações e intenções) acumuladas ao longo do 

percurso pessoal e profissional, influenciando a forma como cada professor concebe a 

interatividade do ensino e a sua configuração cultural, determinando, direta ou 

indiretamente, os pensamentos pré-ativos, interativos e pós-ativos. É nesta linha que 

Carreiro da Costa et al. (1992) sublinham que “os professores estruturam a sua actividade 

pedagógica a partir das representações que formulam dos fenómenos em que estão 

envolvidos, dos significados que lhes atribuem e dos valores que defendem” (p. 11).  

Para Clark e Peterson (1986), as teorias e as crenças dos docentes formam um sistema 

complexo de conhecimento (pessoal e profissional), dando sentido à sua atuação. A 

propósito, Kagan (1992) alega que quanto maior for a experiência profissional do 

professor, maior é a estruturação do seu conhecimento pedagógico numa tessitura de 

crenças altamente personalizada e, como tal, propensa a animar as suas perceções, os seus 

julgamentos e os seus comportamentos. As pesquisas de Shavelson e Stern (1981) 

confirmam que estes são estruturados pelos pensamentos, pelos juízos e pelas decisões dos 

profissionais de educação, numa sociedade em permanente transformação, na qual a 

capacidade de atenção seletiva é essencial para simplificar tarefas, organizá-las e torná-las 

exequíveis por referência a três contextos: 

 

a) Contexto psicológico – diz respeito às teorias implícitas (conhecimento e 

crenças) que os professores possuem sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem;   
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b) Contexto ecológico – engloba todos os aspetos externos que limitam e/ou 

facilitam o pensamento e a ação do professor;  

c) Contexto social – se refere à comunidade escolar, na qual professores e 

alunos se movimentam.   

 

Calderhead (1988) comenta que a efervescência do modelo centrado no pensamento do 

professor suscitou o interesse dos sociólogos da educação que começaram a focar os seus 

estudos nas questões sociais comunitárias. Pedagogos oriundos de comunidades 

desfavorecidas e pedagogos defensores de uma educação comprometida com a mudança 

destacaram o papel do professor como construtor social (Freire, 2002) e como agente 

transformador do seu contexto social (ou do status quo).    

Diaz (2001) esclarece que os fundamentos da tomada de decisão do professor (antes, 

durante e depois da ação) estão determinados pelos (i) constructos pessoais (ou teorias 

pessoais) advindos dos seus valores, das representações e das intenções, sendo estruturas 

mentais explicativas da realidade educativa (rotinas, atividades e práticas); (ii) pelas teorias 

(científicas, filosóficas, pedagógicas, psicológicas e outras) e (iii) pelos contextos. Em 

consequência desta abordagem, Perez e Gimeno (1988) concebem o professor como um 

artista que se desenvolve num meio social complexo, incerto e problemático e de 

intercâmbios simbólicos, nos quais se implica dualmente, indagando e experimentando o 

conhecimento que disponibiliza e a atuação que realiza, bem como as construções que 

desenvolve com os alunos, mergulhados no intercâmbio de mensagens dentro do 

ecossistema da aula, afetados pela estrutura de tarefas académicas e pelo clima psicossocial 

do meio escolar.  

Ainda que a compreensão deste enfoque seja de natureza sistémica, tentar-se-á fazer uma 

incursão mais detalhada (e disjunta) através de alguns aspetos relacionados com as crenças 

e com o conhecimento.  

 

2.3.2.1. Quanto ao estudo das crenças 

 

Como já tivemos oportunidade de mencionar, para Clark e Peterson (1986) o estudo das 

crenças é intricado e de caráter eclético, existindo uma variedade de sistemas de crenças, 

mesmo entre os docentes que estão implicados nas mesmas práticas educacionais.  

Diversos estudiosos (Pajares, 1992; Rodrigo, Rodriguez & Marrero, 1993) referem que um 

sistema de crenças integra convicções, atitudes e valores, o qual, conforme Richards e 
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Lockhart (1994), é construído ao longo do tempo, conjugando uma dimensão subjetiva e 

outra mais objetiva, ambas enquadrando a tomada de decisão dos professores. Esta ideia é 

igualmente defendida por Pajares (1992) que reforça que as crenças têm mais influência 

nas condutas do que propriamente o conhecimento, uma vez que determinam o modo como 

os indivíduos se organizam e como definem os problemas, estando “imbuídas de carga 

emotiva” (p. 311). Borg (2001) adita que este processo pode ser realizado de forma 

consciente ou inconsciente, servindo como guia implícito para o pensamento e para o 

comportamento. 

Segundo diversos autores (Calderhead, 1988; Rodrigo, Rodrigues & Marrero, 1993) as 

crenças acompanham os sujeitos desde tenra idade, fruto da sua educação, da sua 

experiência e do seu percurso vivencial. Para Lortie (1975) trata-se sobretudo de uma 

“aprendizagem de observação”, embora para Richards e Lockhart (1994) a experiência não 

seja a única fonte onde se ancoram as crenças, havendo de ter em atenção outros fatores 

como a personalidade, os princípios educacionais, os resultados da investigação e os 

princípios derivados de uma abordagem e/ou método.  

Estudos mais específicos (Marcelo, 2009; Mignorance, 1989) sobre o tema revelam que os 

professores possuem crenças acerca do seu próprio desempenho profissional. A título 

ilustrativo, Calderhead (1996) revela a existência de cinco áreas principais, às quais estão 

intimamente interligadas: alunos e aprendizagem, ensino, currículo, didática, autovaloração 

da natureza do ensino.  

À (pretensa) sinonímia entre os conceitos crenças e valores, Athos e Gabarró (1978) 

informam que as primeiras convertem-se em valores após avaliação e/ou julgamento de 

uma determinada situação e/ou ação. A estrutura das crenças dos professores não é 

uniforme, parecendo estabelecer miríades de relações entre umas e outras. Se por um lado 

influenciam fortemente a perceção e o comportamento, por outro Pajares (1992) alega que 

exercem efeito de filtragem e, em última análise, tecem, redefinem ou reformulam o 

pensamento subsequente e as informações de processamento e as decisões do professor. Na 

sequência desta discussão, Pajares (1992) e Marrero (1993) afirmam que as crenças 

possuem conotação afetiva e valorativa atuando como filtros de informação, influenciando 

a forma como se assimila e mobiliza conhecimento e predizendo condutas. Neste contexto, 

Pajares (1992) elenca os resultados de uma investigação, descrevendo algumas 

características relativas às crenças: 
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 Formam-se desde cedo, havendo tendência em perpetuarem-se, apesar de 

submetidas à razão, ao tempo, aos ensinamentos escolares e às experiências 

pessoais; 

 Estruturam-se com base na cultura e na vivência do indivíduo, perpetuando-se no 

eixo da temporalidade, havendo resistência dos sujeitos para refletir e agir em 

conformidade; 

 Têm função adaptativa, ajudando na compreensão do mundo e do sujeito; 

 Possuem caráter afetivo, avaliativo e episódico, convertendo-se num filtro através 

do qual os novos fenómenos são interpretados; 

 As subestruturas de crenças (por exemplo, as crenças educativas) devem ser 

compreendidas articuladamente com as crenças do sistema; 

 Têm um papel crucial na definição da conduta, da organização da informação e do 

conhecimento. 

 

Apesar da resistência, Guskey e Sparks (2004) explicam que os professores alteram as suas 

crenças, não como consequência da participação em atividades de desenvolvimento 

profissional (ou de formação contínua), mas porque comprovam a utilidade e a 

exequibilidade de novas práticas. Fernandez y Vásquez (2007) refere dois tipos de 

concepções em função da conduta educativa dos docentes: (i) professores com crenças 

controladoras que exercem forte controlo sobre o ensino, apresentando os conteúdos de 

forma estruturada através de métodos fechados ou passivos (exposição, demonstração, 

explicação) e (ii) professores com crenças relativas que exercem menos controlo nas aulas, 

apresentando os conteúdos de forma a implicar o aprendente (forma mais significativa de 

construir conhecimento) e utilizando métodos ativos (exploração, investigação, discussão). 

Na mesma linha, Marcelo (1999) propõe cinco possíveis modelos
41

 que guiam as práticas 

dos professores: académico, tecnicista, reflexivo, ecológico, e socio construtivista.  

 

2.3.2.2 Quanto ao estudo do conhecimento 

 

Quanto ao conhecimento, Pajares (1992) e Marrero (1993) descrevem-no como um sistema 

baseado em evidências, voltado para a ação, desprovido de influência emocional e 

internamente estruturado (natureza cognitiva). O seu estudo refere-se ao corpo de 

                                                
41

 A descrição desses modelos será realizada no ponto 2.5. 
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concepções e de significados que surgem a partir da experiência prática
42

 do professor, 

desmarcando-se do conhecimento científico devido à sua diferente natureza epistemológica 

(Rodrigo et al., 1993).  

O conhecimento profissional do professor (re) constrói-se através das suas experiências 

(pessoais, profissionais e formativas) e, conforme Lortie (1975), a quantidade, a sua 

organização e a sua mobilização para resolver problemas difere entre os profissionais. 

Segundo Marcelo (2009), a investigação didática permitiu identificar três categorias que 

influem nas crenças e nos conhecimentos que os professores possuem sobre o ensino:  

 

a) Experiência pessoal (visão do mundo, crenças em relação a si próprio e aos 

outros, ideias sobre a relação entre escola e sociedade, família, cultura, origem 

socioeconómica, género, religião);  

b) Experiência baseada no conhecimento formal (aquele que é trabalhado na 

escola, as crenças sobre as matérias que se ensinam e como se devem ensinar);  

c) Experiência escolar e de sala de aula (todas as experiências vividas enquanto 

estudante contribuem para formar uma ideia sobre o que é ensinar e qual é o 

trabalho do professor). 

 

Cochran-Smith e Lytle (1999) diferenciam o tipo de conhecimento que é necessário para o 

ensino, estabelecendo diferenças entre: 

 

a) O conhecimento para a prática (conhecimento formal, académico de 

conteúdos, teorias educativas, estratégias de ensino; nesta perspetiva, a prática 

tem muito a ver com a aplicação do conhecimento formal às situações práticas 

de ensino);  

b) O conhecimento na prática (conhecimento que emerge da ação; aquilo que 

os professores sabem e está implícito na prática; aprendem quando têm a 

oportunidade de refletir sobre a prática ou sobre o que fazem);  

c) O conhecimento da prática (conhecimento construído numa comunidade 

escolar através da reflexão e da teorização da prática).  

 

Para Zabalza (1994), o conhecimento prático é idiossincrático, pessoal, advindo da própria 

                                                
42

 Plataforma conceptual que Shulman (1986) designa de conhecimento prático ou conhecimento adquirido com a experiência.  
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experiência e delimitado na sua natureza e na sua extensão pelas características do 

contexto, sendo um conhecimento sobre a prática e desde a prática. Grossman (1990) 

refere-se ao conhecimento prático como conhecimento profissional, desenvolvendo os seus 

trabalhos a partir de Shulman (1986). Este último investigador, reconhecendo a existência 

de um conhecimento específico e próprio para ensinar, organiza sete categorias para este 

efeito: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico geral, conhecimento do 

currículo, conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento dos alunos e das suas 

características, conhecimento dos contextos educacionais, conhecimento das metas, 

finalidades e valores da educação. Posteriormente, Grossman (1990) reelabora os tipos de 

conhecimento para ensinar, entendidos na sua unidade: 

 

a) Conhecimento pedagógico geral (relacionado com os saberes sobre técnicas 

didáticas, planificação de aula e currículo, avaliação do processo 

ensino/aprendizagem, aprendizagem dos alunos, organização e gestão da 

aula);  

b) Conhecimento de conteúdo (conhecimento científico da matéria, o que 

ensinar e como ensinar); 

c) Conhecimento do contexto (refere-se ao onde e a quem ensinar);  

d) Conhecimento didático de conteúdo (também denominado conhecimento 

pedagógico de conteúdo, constrói-se a partir do conhecimento de conteúdo, 

assim como do «conhecimento pedagógico geral» e do «conhecimento dos 

alunos», aqui se integrando a biografia pessoal e profissional do professor 

ou «conhecimento de si» sendo a forma como este vê o seu papel na sala de 

aula e na escola. 

 

Relacionando as crenças e o conhecimento dos professores, Vera e Jimenez (1997) referem 

que as crenças, as atitudes, a disposição e os sentimentos influenciam a escolha do 

conteúdo e a forma como é ensinado. O termo crenças encontra-se fortemente associado ao 

termo concepções, sendo um repto para os investigadores a sua diferenciação. No presente 

estudo, optou-se por considerar as concepções como um sistema organizado de crenças, 

conforme a definição avançada por Remesal (2006): 

 

La concepción de un individuo acerca de una porción de la realidad, tanto 

física como social, es el sistema organizado de creencias acerca de esa misma 
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porción de la realidad, entendidas estas como las aseveraciones y relaciones 

que el individuo toma como ciertas en cada momento determinado de su vida, 

que se originan y desarrollan a través de las experiencias e interacciones 

(p.67). 

 

A literatura mostra que existe (relativo) consenso quanto à formação das concepções e das 

crenças se alicerçar na experiência do indivíduo, razão pela qual não são de natureza 

estática, construindo-se e transformando-se ao longo do tempo. As crenças não possuem 

necessariamente lógica e podem até ser contraditórias, não requerendo consenso ou 

consistência interna, diferenciando-se do sistema de conhecimento aberto à avaliação e à 

crítica (Pajares, 1992). Todavia, possuem um rol adaptativo, permitindo aos docentes 

ajustarem-se a determinada situação, mobilizando pensamentos estratégicos para 

selecionar ferramentas cognitivas e modos de atuação.  

As recentes investigações indicam que a relação entre as concepções e a prática 

pedagógica é dinâmica, existindo outros elementos que impedem a linearidade 

causa/efeito, como por exemplo o clima de aula, os problemas de aprendizagem dos alunos 

e as limitações do professor (Muijs & Reynolds, 2001). É importante lembrar que a prática 

pedagógica acontece num ambiente que exige ao professor conhecimentos, habilidades e 

competências de ensino. Em determinadas situações, este guia-se pela experiência ou pelas 

rotinas; porém, noutras situações, são-lhe pedidas outras respostas que requerem 

pensamento crítico e reflexivo para a tomada de decisões. No entanto, numa visão 

integrada, Atkin (1996) reforça: “Values and beliefs are the basis for particular practices, 

they will be engaged in reflecting upon how particular practices help them achieve what 

they value and believe and their values and beliefs will be continually revisited and 

refined” (p. 4). 

A autora sugere a permanente reflexão para determinar e desenvolver a coerência entre as 

concepções (crenças e valores) e a prática docente, para o qual propôs um instrumento 

circular (Figura 4) que permite arquitetar a articulação destas duas dimensões através de 

um processo de questionamento realizado através da reflexão.   
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Figura 4 Desenvolvimento de práticas coerentes com os valores e as crenças do professor, adaptado de Atkin 

(1996, p. 18) 

 

 

Esta autorreflexão é realizada pelo docente respondendo-se a três questões: (i) porque crê 

desenvolver determinados valores perante uma situação de ensino? (ii) como considera que 

pode promover estes valores em que acredita? (iii) quais são as práticas propostas pelo 

professor para promover os valores em que acredita?  

Assim, este instrumento permite entender a coerência entre aquilo que o professor diz 

acreditar, a forma como atinge aquilo em que acredita e aquilo que realmente faz.  

 

2.4 Resenha dos diversos métodos utilizados na investigação dos processos de 

pensamentos dos professores 

 

A investigação dos processos de pensamento dos professores tem-se confrontado com 

problemas técnicos, metodológicos e epistemológicos, uma vez que se baseia 

substancialmente em produções orais. Segundo Ericsson e Simon (1980) este tipo de 

informação alicerça-se na memória, querendo isto significar que a sua reevocação 

QUE PRATICAS? 

COMO? 

S 

VALORES  

E  

CRENÇAS? 
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(temporalmente) longínqua implica uma elaboração parcial daquilo que se quer lembrar. 

Para lidar com esse possível constrangimento, Clark e Peterson (1986) expõem cinco 

métodos que permitem conferir maior fiabilidade aos dados recolhidos: 

 

a) Pensamento em voz alta – consiste em fazer com que o professor verbalize os seus 

pensamentos enquanto realiza a planificação de uma aula (efetua-se registo gravado 

e/ou filmado, posteriormente transcritos). 

b) Estimulação da memória – tem a ver com a reprodução de um registo áudio e/ou 

audiovisual gravado durante o episódio de ensino, solicitando ao professor a 

reevocação dos pensamentos ocorridos naquela situação.  

c) Captação da estratégia – método fundado na psicologia de laboratório que não 

depende de auto-informes e só é aplicada em situações de avaliação simples. 

Consta da apresentação de uma série de descrições hipotéticas de situações de 

ensino, as quais são avaliadas pelos docentes através de uma escala de Likert. Este 

enfoque produz modelos matemáticos que tentam representar as opiniões, as 

posturas e as concepções (políticas) face às questões sugeridas. 

d) Diário – consiste na reflexão e na redação escrita acerca do processo de 

planificação (planos, comentários, modelos de ação, avaliação) e da prática 

subjacente. A propósito, Zabalza (1994) destaca, de forma reflexiva e com 

exemplos práticos, a importância da sua utilização, tanto no processo de formação 

profissional, como no de pesquisa e de qualificação da prática quotidiana. 

e) Técnica da matriz de repertório – muito utilizada no estudo das teorias implícitas 

dos professores e, como método, foi desenvolvida por Kelly (1955) para identificar 

os constructos pessoais que influenciam o comportamento individual. Aos 

participantes nos estudos são apresentados cartões com diferentes características 

sobre um determinado tema de estudo, pedindo-se para indicar os cartões 

semelhantes e/ou diferentes e a respetiva justificação.  

 

2.5 O entendimento da prática através de modelos pedagógicos 

 

Segundo Perez (1992), a história da educação permite entender a gestação e a evolução das 

ideias das instituições educativas onde se desenvolvem as práticas escolares. De acordo 

com Libâneo (1984), estas podem ser entendidas como a concretização das condições que 

asseguram a realização do trabalho docente, às quais subjazem os condicionantes 
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sociopolíticos que configuram diferentes concepções de homem e de sociedade e, 

consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola, da aprendizagem, das 

relações professor/aluno e das técnicas pedagógicas. Barriga e Hernandez (2006) aludem 

que é a maneira de conceber, de organizar e de realizar a educação propriamente dita, 

daqui depreendendo-se diversos modelos e correntes pedagógicas. 

Uma análise socio histórica e filosófica das distintas mentalidades pedagógicas na 

educação ocidental, principalmente desde o século XVII, passando pelo tradicionalismo 

cultural ao romantismo e aos movimentos da educação progressiva que contextualizam o 

aparecimento das teorias do currículo até a atualidade, leva diversos autores a distinguirem 

modelos pedagógicos de ensino. Numa perspetiva mais ampla, estes enquadram-se nos 

diferentes cenários mundiais e nas grandes reformas educativas legitimadas pelas políticas 

veiculadas (também) por organizações internacionais como a ONU (Organização das 

Nações Unidas), o FMI (Fundo Monetário Internacional) e por organizações 

intergovernamentais regionais como a OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico), a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), a 

EFTA (The European Free Trade Association) e a OEA (Organização dos Estados 

Americanos]. Contudo, o contexto histórico de um país repercute-se na sua vida cultural e, 

de forma marcante, no campo da educação como expressão da superestrutura social.  

Em Portugal, a europeização do currículo baseia-se fundamentalmente na ideia de uma 

Europa da informação e do conhecimento, exigindo novos desafios e novas respostas para 

o pluralismo social e cultural (Pacheco & Vieira, 2006). A este respeito, Azevedo (2007) 

defende uma regulação transnacional da educação, resguardado por um terceiro olhar 

através do particularismo de políticas nacionais, regionais e locais, fazendo-se perentório o 

reforço de maior participação política, cidadã, cívica e local dos atores sociais na 

construção da sua democracia. Deste modo, pode-se observar que as ideias do ensino terão 

sempre um caráter eminentemente histórico e contextual e que as práticas de Dança devem 

acompanhar os reptos educacionais da contemporaneidade. 

Conforme Silva (2009), as sociedades atuais reclamam para os professores um perfil de 

competência profissional que permita responder às novas exigências que se lhes colocam. 

Nesse sentido, julgamos fundamental prestar atenção aos diferentes modelos conceptuais 

que têm norteado a ação (formativa e prática), optando-se por seguir a proposta de Marcelo 

(1999):  

a) Modelo académico: o modelo académico ou tradicional, de matriz teorética, releva 

o papel do professor como especialista num domínio disciplinar, cuja principal 
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finalidade é o domínio dos conceitos e da estrutura disciplinar dos conteúdos e - 

consequentemente - a sua transmissão. Conforme Marcelo (1999), privilegia-se que 

os professores “sejam conhecedores especialistas do conteúdo que têm de ensinar, 

(…), capazes de transformar esse conhecimento do conteúdo em conhecimento de 

como o ensinar” (p. 35). Na mesma linha, Feiman-Nemser (1990) acentua a visão 

do professor como transmissor de informação, sendo o domínio científico dos 

conteúdos o elemento estruturante do processo de ensino e de aprendizagem. 

Assim, as metodologias são essencialmente escolásticas e de apelo à memorização 

e à reprodução, pelo que o aluno tem um papel mais passivo na construção do seu 

conhecimento. 

b) Modelo tecnicista: este modelo tem em consideração os princípios que subjazem à 

racionalidade tecnológica, referindo Feiman-Nemser (1990) que esta “tradição” 

alicerça-se no conhecimento, na aquisição e na mobilização de destrezas básicas 

para o exercício de uma determinada tarefa e/ou profissão. De forma geral, trata-se 

de uma visão consentânea com o desenvolvimento económico, sendo os 

conhecimentos práticos (e úteis) essenciais à estrutura produtiva. Daí que as 

metodologias de ensino se centrem na exercitação do comportamento, do reforço e 

da fixação de condutas (Marrero, 1993), organizadas em função de objetivos. Tal 

como no modelo académico, a relação entre professor e aluno é de tipo vertical, 

assente na assimilação e na reprodução. Trata-se, em nosso entender, de uma visão 

que não reconhece a importância dos processos de tomada de decisões pelos 

próprios professores e alunos, nem as dinâmicas contextuais indutoras de 

variabilidade e de mudança.  

c) Modelo reflexivo: influenciado pelos princípios da Psicologia do Desenvolvimento, 

tendo como cerne a pessoa, com todos os seus limites e possibilidades (Marcelo, 

1999), este modelo privilegia a dimensão humanista. Esta “tradição” remete 

sobretudo para a importância do desenvolvimento pessoal quer dos alunos, quer dos 

professores (maturação psicológica, sentimentos, necessidades, expetativas), 

pressupondo que os processos de ensino e de aprendizagem sejam mais flexíveis, 

reflexivos e ajustados à interação teoria/prática. 

d) Modelo ecológico: Conforme Perez (1992), esta perspetiva concebe “o ensino 

como uma atividade complexa, que se desenvolve em cenários singulares, 

claramente determinada pelo contexto, com resultados em grande parte 

imprevisíveis e carregada de conflitos de valor que exigem opções éticas e 
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políticas” (p.45). Com efeito, o autor distingue dois tipos de abordagem: (1) uma de 

cariz amplamente tradicional e (2) outra de tipo reflexivo. Embora não se 

menosprezando o conhecimento teórico, parece-nos fundamental articular as duas 

vertentes e enfatizar a reflexão como um processo estruturante dos processos de 

ensino e de aprendizagem. Schön (1983) é um dos autores de maior relevo na 

difusão do conceito “reflexão” e esta plataforma conceptual privilegia, segundo 

Zeichner (1993), a reflexão genérica sobre o sentido da prática, assumindo-se que 

as ações dos professores serão cada vez melhores, se houver reflexão crítica sobre, 

na e para a ação. Para isso, refere Sá-Chaves (2002), as práticas do professor têm 

de ter “um carácter intencional e deliberativo, surgindo a prática refletida como 

lugar privilegiado de integração de competências (saber agir profissional) ” (p. 68). 

A experienciação e a reflexão são elementos (auto) formativos que levam a uma 

progressiva conquista de autonomia e de descoberta de potencialidades, permitindo 

assim uma interação harmoniosa entre a prática, os referentes teóricos e os 

contextos de ação (Bronfenbrenner, 1979). 

e) Modelo socio construtivista: este modelo conceptual concebe a escola e o professor 

como elementos cruciais para o desenvolvimento de sociedades mais justas e 

humanas, onde a reflexão e a investigação se assumem como fundamentais 

(Marcelo, 1999). Segundo Silva (2009), verifica-se que o professor ocupa um papel 

determinante no processo de ensino, o que parece implicar um modo de 

consciencialização de convicções, de teorias e de análise das consequências das 

suas decisões no exercício da profissão. Assim, à luz desta orientação, os conteúdos 

são contextualizados, pretendendo, de certa forma, responder aos desafios do meio 

envolvente, um pouco na senda do que defendem a teoria sócio-histórico-cultural e 

a psicologia social, as quais preconizam a interação social, a cultura e a linguagem 

como funções importantes no desenvolvimento cognoscitivo. Necessariamente, as 

metodologias terão de ser mais dinâmicas e criativas, aliando competências 

reflexivas e críticas a práticas de investigação que potenciem aos alunos momentos 

de questionamento, de indagação e de descoberta (Marrero, 1993). 

 

À guisa de conclusão cabe-nos salientar, em consonância com Marcelo (1999), que 

nenhuma das orientações apresentadas explica ou compreende, na sua totalidade, a 

complexidade da profissão, nomeadamente os processos e os estilos pedagógicos e 

didáticos. Daí que Feiman-Nemser (1990) chame a atenção para o facto de que “cada 
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orientação sublinha diferentes aspectos que devem ser considerados, mas nenhuma oferece 

um modelo completo para orientar o desenvolvimento de uma prática” (p. 227). Nesta 

linha, e apesar destes modelos relevarem diferentes dimensões, somos de parecer que 

haverá sempre de considerar uma vertente multidimensional, cuja configuração integre, de 

forma crítica, criativa e contextualizada, os diversos contributos, o que parece acontecer no 

modelo do pensamento do professor.   

 

2.6 Perspetivas e concepções acerca do ensino da Dança  

 

Ao adotar-se o paradigma de investigação mediacional centrado no professor que ensina 

Dança, percebe-se que este concentra a sua análise nos fatores e nos processos internos do 

pensamento, os quais determinam as suas decisões e, subsequentemente, as suas formas de 

atuação pedagógica e didática em contexto escolar. Na área da Dança, os escassos estudos 

projetam diferentes visões, desde o tipo de conteúdo abordado, à relação professor/aluno e 

aos objetivos de ensino. Neste âmbito, destaca-se o modelo da teoria e da análise do 

movimento (Laban, 1988) que sustenta os princípios da dança educativa em contexto 

escolar. Conforme Ashley (2008): 

 

Expressive dance found a timely ally in the form of progressive liberal 

education. From the 1920s onwards, British dance educators, many of whom 

were based within the Physical Education Departments of educational 

institutions, found Laban’s pedagogy was highly suited to their educational 

values (p.2). 

 

Posteriormente, Adshead (1981) consolida um modelo de formação para docentes de dança 

educativa, organizando-o em três eixos de aprendizagem para qualquer estilo: fazer, 

executar/criar e apreciar Dança. Esta abordagem encara o processo de ensino e de 

aprendizagem da Dança como esteticamente significativo, considerando três aspetos 

principais: a criação, a performance e a apreciação. Segundo Schilder e Meiners (2003), 

essa tríade deverá proporcionar em contexto escolar:  

 

a) Dançar (aprendizagem de habilidades básicas e específicas a determinada 

forma de Dança); 
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b) Criar (criação de movimentos e/ou de danças dirigido pelo professor ou 

pelo próprio aluno, utilizando princípios coreográficos que culminam na 

produção formal ou informal); 

c) Apreciar (observação e perceção estética de quem está a Dançar, podendo    

ser num contexto de sala de aula e/ou em público). 

 

De igual forma, a diversidade de interesses e de práticas da Dança (diversas formas) 

despoletaram diferenciadas metodologias didáticas de ensino, coexistindo nos contextos 

educativos e profissionais. De acordo com Cuellar, Delgado e Delgado (1996) verifica-se 

uma polarização entre ambas: a vertente profissional artística da Dança é ministrada em 

escolas de formação específica, voltada para a formação de bailarinos, de intérpretes e de 

professores de Dança que dedicam bastante tempo ao trabalho da técnica, do produto 

final/obra de arte, da objetividade, da virtualidade e do público; e a vertente educacional de 

desenvolvimento da dança educativa (realizada nas escolas) valoriza o processo do criar, 

do fazer e do apreciar, o despertar de sensações, a imaginação, a subjetividade e a 

individualidade. Estes mesmos autores relacionam a dança profissional com estilos de 

ensino tradicionais e diretivos, enquanto a dança educativa relaciona-se com estilos mais 

flexíveis e menos diretivos, estabelecendo, por outro lado, um conjunto de categorias 

diferenciais entre ambas vertentes, conforme pode ser visualizado no Quadro 5. 

Por outro lado, considerando-se as duas vertentes elencadas (a dança educativa e a dança 

profissional), Smith-Autard (1994) esboça um modelo conciliador denominado Midway 

Model (ou modelo intermédio), o qual parece apresentar maior equilíbrio para o modelo 

em contexto educacional ou de dança educativa, por partir de uma base teórica que 

favorece a interação entre a experiência subjetiva artística, estética e cultural, destacando a 

criatividade ao longo do processo e na produção final. 
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Quadro 5 Característica da dança educativa e profissional (Adaptado de Cuellar, Delgado e Delgado, 1996) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o modelo em contexto profissional ou de dança profissional, Smith-Autard (1994) 

sugere maior combinação de conceitos abertos (expressão, criação) nos movimentos com 

técnicas definidas, invocando maior interação entre bailarino/coreógrafo e a participação 

criativa, valorizando o processo e a experiência laboratorial do movimento que resulte num 

produto final que seja o porta-voz da contemporaneidade. Este modelo intermédio permite 

prestar maior atenção à fundamentalidade da dialogicidade entre o processo e o produto, a 

criação e o conhecimento de repertório, a subjetividade e a objetividade, os princípios e as 

técnicas, os métodos de ensino abertos (ativos) e os métodos de ensino fechados 

(passivos), a criação e a execução, direcionando-nos para o propósito que subjaz a cada um 

deles. Assim, o Quadro 6 pretende sistematizar as principais características do modelo 

intermédio definido a partir do modelo da Dança em contexto educacional e do modelo da 

Dança em contexto profissional.  

 

 

 

 

 

  

 

CATEGORIAS 

 

DANÇA EDUCATIVA 

 

DANÇA PROFISSIONAL 

 

Manifestação Expressão natural e espontânea Atividade de elite e rendimento 

 

Preparação Geral que visa a educação integral Específica que visa treino 

diferenciado 

Trabalho Movimentos livres (o aluno cria seu 

próprio modo de atuação) 

Técnica (trabalho motor e estético 

pré estabelecido) 

Composição coreográfica Improvisação de movimentos Rígida e preestabelecida. De 

memória motora exata 

Objetivo Dança é um meio para atingir 

objetivos puramente educativos 

 Dança é um fim como espetáculo 

artístico 

Estética Movimentos estabelecidos pelo 

próprio aluno 

Movimentos de imitação e gestos 

impostos por outro 

Clima  Liberdade, autonomia que favoreça 

a espontaneidade 

Estrito e fechado 

 

Papel do aluno Criativo, com sensibilidade estética 

para criar 

Imita um modelo, representa a 

sensibilidade estética 

Papel do professor Criador de clima para libertar a 

expressão do aluno 

Criador de coreografias/ impõe 

atividades/ dirige a expressão 

Aspeto nos quias repercute o 

ensino 

No socio-emocional e educativo No rendimento e movimentos 

académicos 

Nível Inicial Treino de profissionais 

 

Possibilidades de Participação Todos podem participar Só participam os mais dotados 
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Quadro 6 Características dos modelos educacional, intermédio e profissional, adaptado de Smith-Autard 

(1994, p. 26) 

 

EDUCACIONAL 

 

INTERMÉDIO 

 

PROFISSIONAL 

 

processo processo + produto produto 

criatividade, 

imaginação  

individualidade 

     criatividade                             conhecimento do 

imaginação                 +           repertório da 

individualidade                         dança teatral 

conhecimento do 

repertório 

dança teatral 

sentimentos 

subjetividade 

      sentimentos                           aquisição de skills 

(subjetividade)           +            objetividade 

aquisição de skills 

objetividade 

princípios             princípios            +          técnicas técnicas 

métodos abertos métodos abertos                +        métodos fechados métodos fechados 

criação composição 

execução 

apreciação 

levando à 

execução 

 educação artística 

educação estética 

educação cultural 

 

 

Observa-se que apesar das diferentes características em cada contexto existem pontos 

convergentes entre o ensino da dança educativa ministrada nas escolas (por exemplo, na 

Educação Artística) e o ensino da Dança vocacional/profissional e que, em determinadas 

circunstâncias, poderá constituir-se como um meio de articulação para os alunos que 

desejem prosseguir estudos na área e/ou complementar a sua formação ao longo da vida. 

Nesse sentido, sublinha-se que o ensino genérico da Dança para todos pode suscitar 

interesse para o seu estudo e para o seu aprofundamento, apesar de não ser essa a principal 

finalidade. Trata-se, como sugere Fleischle-Braun et al. (2006), de uma oportunidade e de 

uma forma de “influenciar positivamente o desenvolvimento e a personalidade do aluno na 

escola, durante um tempo delimitado” (p. 53), proporcionando-lhe contacto com a Dança, 

vivências dos processos artísticos, de escuta e de apreciação.  

Na mesma linha, o estudo de caso de Erskine (2007) na Austrália, com 50 participantes 

divididos equitativamente por ambos os géneros, com idades compreendidas entre os 12 e 

os 25 anos e, submetidos a um programa de Dança contemporânea denominado Quantum 

Leap Program, corrobora esta visão multidimensional mostrando o impacto educacional e 

psicológico nos participantes, assim como, o engajamento estético, artístico e cultural dos 

jovens. Igualmente, Saraiva (2009) a partir de um estudo de caso múltiplo, no qual observa 

aulas de Dança ministradas a alunos do 2.º ciclo de Ensino Básico, inquirindo pais e 
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professores, reflete sobre a importância de se ter em conta a dimensão estética no ensino da 

Dança na escola independentemente de esta ser lecionada por um professor de Educação 

Física ou por um professor especialista em Dança. Na opinião da mesma autora:  

 

Essa dimensão abarca a sensibilização estética, para além da competência 

no ato de criação, o que faz com apoio em processos que fomentam a 

atitude crítica e a criativa, pois ambas levam a construir, a partir do 

existente, um novo sentido para a ação (Saraiva, 2009, p. 160). 

 

Atualmente, apesar da existência de posições cada vez mais homeótropas quanto ao ensino 

da Dança, Warburton (2009) manifesta constrangimentos relativamente às diferenças 

existentes (mais verticais ou horizontais)
43

 entre a forma dos movimentos, da linguagem 

e/ou dos conteúdos. Assim, Kassing e Jay (2003) mapeiam as formas de Dança mais 

abordadas em contexto escolar, considerando a sua dimensão funcional (criativa, 

recreativa, coreográfica e fitness) e as suas especificidades (Quadro 7).  

 

Quadro 7 Mapeamento das formas de Dança praticadas no contexto escolar norte-americano (Adaptado de 

Kassing & Jay, 2003, p. 109) 

Categorização 

das formas de 

Dança 

Características Formas de Dança 

Movimento 

criativo e 

Dança criativa 

Introduz o aprendiz na Dança através de gestos do 
quotidiano e de elementos da análise do movimento. 

Estimula a descoberta, criatividade, exploração e 
composição. É a base do trabalho de improvisação nas 

artes e Educação Física 

Dança moderna 
Dança jazz 

Dança contemporânea44 

Recreativo 

Aprendizagem de passos, deslocações (formações, 
figuras, posições com parceiro), técnicas de movimento 

específico de cada forma 
 

Danças folclóricas/ 
tradicionais 

Danças sociais 

Dança 

artística/ 

Apresentação 

coreográfica/ 

bailado 

Aprendizagem de exercícios como elementos 
constitutivos de combinações a serem executadas com 

diferentes qualidades. Improvisação e contacto 

Ballet 

Dança moderna 

Dança Jazz 

Dança contemporânea 

Dança fitness 

Aprendizagem de exercícios como elementos 
constitutivos de combinações a serem executadas com 

diferentes qualidades 

Dança aeróbica 

  

Observa-se que no conteúdo da dança criativa ou educacional existe maior possibilidade de 

                                                
43

As formas de danças que são mais horizontais (como a dança criativa, a improvisação) permitem maior originalidade, 

variedade e transformação do movimento, enquanto as formas mais verticais (como o ballet) possuem um protótipo técnico 

com componentes de movimentos altamente estruturados, baseados em regras que são resistentes à novidade e onde a adesão 

ao estilo é o mais importante. 
44

 Introdução da nossa responsabilidade aos exemplos propostos por Kassing e Jay (2003).  
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o aluno exprimir a sua subjetividade, em comparação com outras formas de Dança 

(recreativo, apresentação coreográfica/bailado e dança fitness), permitindo-lhe fomentar 

uma verdadeira atitude crítica e criativa no seu contexto.    

Quanto ao modo como o conteúdo das diversas formas de Dança é apresentado aos alunos, 

Batalha (2004) sublinha que “os diferentes estilos de ensino estão relacionados com a 

apresentação de conteúdos, sua combinação, organização e orientação de aprendizagem, 

[os quais] servem para clarificar e organizar os chamados métodos de ensino” (p. 139). 

Nesta linha, Kassing e Jay (2003) esclarecem que os estilos de ensino são os métodos que 

o professor utiliza (especificamente) para cada forma de Dança. Investigadores como 

Alves (2007), Batalha (2004), Cuellar (1999), Gray (1989) e Kassing e Jay (2003) 

apoiaram os seus estudos no espetro dos estilos de ensino da Dança modelizados por 

Mosston e Ashworth (1986). O contributo de Batalha (2004) é particularmente 

interessante, plasmando um conjunto de estilos e de técnicas de ensino da Dança
45

. Por sua 

vez, Alves (2007) lembra-nos que “o período mais recente da investigação no espectro tem 

em atenção dois agrupamentos distintos de estilos (aberto e fechado), de acordo com o tipo 

de conhecimento
46

 que o professor disponibiliza ao aluno” (p. 28).  

Kassing e Jay (2003), imaginando um continuum, apoiados, também, no espetro dos estilos 

de ensino da Dança modelizados por Mosston e Ashworth (1986), organizaram os estilos 

de ensino da Dança centrados no professor e os estilos de ensino da Dança centrados no 

aluno. Assim, relativamente ao primeiro destacam:  

 

 O estilo de comando é muito utilizado no ensino (tradicional) de Dança. 

 O estilo prático é menos diretivo do que o estilo de comando. 

 O estilo recíproco envolve um observador e um executor. 

 O estilo de autoavaliação aproxima-se do estilo de ensino centrado no aluno. 

 O estilo inclusivo permite que o aluno escolha o nível (maior ou menor desafio) da 

combinação de passos a executar. 

 

Quanto aos segundos salientam: 

 O estilo de descoberta guiada é regularmente aplicado na dança criativa. 

                                                
45

 Destacamos, a título ilustrativo, o estilo de comando, demonstração, brainstorming, verbalização, apreciação crítica, 

descoberta guiada, trabalho centrado na tarefa, situações problema, atelier de criatividade (individual e em grupo), laboratório 

coreográfico e trabalho de projeto. 
46

 Num grupo solicita-se ao aluno a reprodução da matéria ou de movimentos específicos envolvendo técnica e regras. Noutro 

grupo os alunos produzem e acrescentam novos conhecimentos ou movimentos.  
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 O estilo divergente é usual no ensino da dança criativa, na improvisação e nas 

criações de coreografias ou de performances.  

 O estilo alerta durante a execução do aluno é alertado pelo professor. 

 O estilo imaginação o professor estimula a imaginação, as ideias, a emoção e os 

sentimentos do aluno para serem expressos através do movimento. 

 

De forma semelhante, Gray (1989) sistematizou os estilos de ensino da Dança em função 

dos principais agentes educativos (professor e/ou aluno) organizados em dois eixos, 

conforme os níveis (alto e baixo) de participação/decisão de ensino durante a aula de 

Dança, como pode ser observado na Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

  

 

 

 

Figura 5 Estilos de ensino de Dança de acordo com o nível de participação/decisão do professor e do aluno, 

adaptado de Gray (1989, p. 46) 

 

Neste modelo gráfico determinam-se quatro quadrantes: o professor como decisor de todas 

as propostas e atividades (estilo de comando), os alunos que propõem e decidem tarefas 

(estilo criativo), o professor e o aluno partilhando as decisões (estilo interativo) e nenhum 

deles assumindo responsabilidade pela tomada de decisões (estilo passivo).  

Delgado, Medina e Viciana (1996) alertam que o estilo de ensino adotado pelo professor 

condiciona a sua relação com os diferentes elementos do ato didático, marcando as suas 

interações. Relacionando o conteúdo de Dança com os estilos de ensino, Kassing e Jay 

(2003) afirmam:  

 

A
L

U
N

O
 

PROFESSOR 

ALTO 

BAIXO       ALTO 

   BAIXO 

 

Interativo Criativo ou 

Indireto 

Comando ou 

Direto 

Passivo 
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Teaching strategies used in dance class may be predeterminated by dance 

form, traditions and personality of the teacher. (…) Each dance form uses 

general teaching methods, and some methods are specific to one dance form. 

Specific methods for a dance form pertain to meeting the requirements of 

executing the dance form, the format of the class, the skill level of the class, 

and the traditions associated with teaching the dance form (p.59). 

 

Seguindo as sugestões das autoras, apresentamos o Quadro 8 que resume a relação habitual 

entre o conteúdo de Dança e os estilos de ensino constatando-se que quanto mais 

horizontal a forma de Dança é (dança criativa ou educativa, dança contemporânea, dança-

improvisação e de contacto), o estilo de ensino tende a estar mais centrado no aluno. 

 

Quadro 8 Relação habitual entre o conteúdo de Dança e os estilos de ensino (Adaptado de Kassing & Jay, 

2003) 

Formas de Dança Adequação de estilos de ensino 

Dança clássica, dança moderna, danças 

sociais, tradicionais, aeróbica 

Estilos de ensino centrados no professor 

Dança criativa, dança contemporânea, 

improvisação, contacto 

Estilos de ensino centradas no aluno 

 

Neste sentido, Warburton (2009) defende a existência de padrões
47

 que permitem distinguir 

o perfil do professor de Dança por referência ao domínio do conhecimento pedagógico 

especializado
48

, destacando a natureza da aprendizagem do movimento, o tipo e a forma de 

conteúdo de Dança
49

. Quanto às estratégias de ensino, o autor diferencia (a) a instrução 

direta (ou seja, um ensino explícito, cujas estratégias remontam aos modelos behavioristas, 

às teorias de aprendizagem e do processamento da informação, à pedagogia centrada no 

conteúdo, no qual o professor organiza o ensino passo-a-passo e (b) a instrução indireta 

(isto é, um ensino implícito, com objetivos de natureza holística destinados a envolver o 

aluno no processo e nas tarefas de movimento e cujas estratégias se alinham com 

abordagens construtivistas associadas às teorias da aprendizagem cognitiva e social). Os 

estudos de Skinar e Moses (1988), com a finalidade de analisar o comportamento do 

                                                
47

 Estes padrões emergem em quatro dimensões principais: características pessoais, características artístico-intelectuais, interação dos 

estilos e a abordagens de ensino. 
48

 Entendido como o conhecimento didático para ensinar Dança.   
49

 Warburton (2009) diferencia a estrutura do movimento na fase inicial de aprendizagem de acordo com as formas de Dança, 

sendo que as horizontais como a dança criativa e a improvisação propiciam uma instrução indireta e as técnico-verticais como 

a dança clássica, tap entre outras favorecem uma instrução direta.  
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professor de Dança e a sua influência na aprendizagem do aluno, mostram que as técnicas 

indiretas são elementos importantes para a promoção da criatividade e da socialização.   

Por outro lado, Gray (1989) aproxima as teorias implícitas (conhecimento e crenças) ao 

modo como o professor de Dança organiza a aula, orientado pelo seu ponto de vista 

filosófico, emocional, científico, experiencial e formativo, como também pelas 

características dos próprios alunos.  

Em pesquisas que se debruçam na Dança no contexto da Educação Física ainda se sente 

uma certa polaridade entre a atividade física e a atividade artística. Por exemplo, 

recentemente Mattsson e Lundvall (2013) admitem no seu estudo através de análise do 

discurso dos documentos curriculares suecos a partir dos anos 50), que atualmente, a 

Dança na Educação Física é concebida como uma atividade física ou de “desempenho 

físico” com pouco valor artístico ou estético, prevalecendo sobre outros discursos
50

, entre 

os quais o discurso estético que mais se aproximava aos valores essenciais da Dança.  

Por outro lado, na Noruega, numa investigação ação com trinta e sete estudantes de EF, 

Rustad (2012) concluiu que os métodos de ensino da Dança inerentes à improvisação e ao 

contacto
51

 eram percebidos pelos futuros professores de Eduação Física como mais 

interessantes para a construção do relacionamento e da cooperação. No entanto, revelaram 

sentir desconforto e algum receio na sua execução. Ao solicitar-se ser expressivo e 

criativo, os estudantes com maior experiência desportiva manifestaram sentir-se tolos, 

assumindo projetar esse sentimento numa futura situação de ensino. Rustad (2012) 

encontrou duas linhas de pensamento nos registos de trabalho em relação à Dança: uma na 

qual é apreciada e relevante para ser usada em situação de ensino e outra que questionava 

se a Dança poderia ser considerada um desporto. A este respeito, Lacerda e Gonçalves 

(2009) referem que estando a Dança inscrita no currículo escolar português através da 

Educação Física, a estética pode resultar como a ponte que facilita o diálogo entre a forma 

desportiva e artística da Dança, por encontrarem no corpo e no movimento a sua matriz 

comum: “A dança é considerada uma forma de arte, na escola o currículo posiciona-a 

muito próxima do desporto, numa zona de interface que, se privilegiada, pode constituir-se 

num espaço de encontro e de coexistência de desporto, estética e arte” (p. 106). 

                                                
50 Emergiram três discursos pedagógicos: o discurso sobre a formação da identidade (evolui das tradições e cultura sueca para 

uma formação multicultural); um discurso de saúde pública (prioriza a Dança como exercício corporal/treino físico cumprindo 

a função de promover estilos de vida saudáveis) e o discurso estético, que tem a posição mais fraca ao longo do tempo, 

valorizando as experiências e sentimentos contidos na pessoa expressa através de movimentos (expressão do movimento). 
51

 O autor refere que na Noruega estes métodos abertos (advindos da dança contemporânea) são considerados como formas de 

dança atípicos e inusuais na área da EF. 
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Tomando em conta esta afirmação, reparamos que na perspetiva do pedagogo Freire 

(2002) educar exige estética e ética, o que nos leva a pensar que preferencialmente a 

função educativa, estética e ética estão implícitas a qualquer ato educativo, seja numa aula 

de desporto ou de arte. Vinculando esta ideia à especificidade do educador de arte, Ferreiro 

(2009) traça uma diferenciação entre a imitação do movimento, que é a mera reprodução 

de formas belas ou se quisermos de movimentos técnicos desportivos, e a arte que per si 

implica a possibilidade de lidar com o espírito da época da contemporaneidade, de abrir-se 

à vida e à criação, aumentando a interatividade e o leque educativo do ser humano com o 

seu meio, contrariando, desta forma, a possibilidade de encontrar qualquer ponte entre o 

desporto e a arte 

Observa-se que no final dos anos oitenta, Gray (1989) diferenciava a forma de Dança 

voltada para padrões mais físicos do que artísticos no seio escolar, considerando que a 

dança educativa não estava bem integrada nos modelos tipicamente seguidos pelas escolas 

nos Estados Unidos da América, tais como (a) o modelo social e cultural (folclore, 

quadrilhas, danças de salão, dança étnicas, jogos de dança e rituais), (b) o modelo para o 

desenvolvimento de habilidades (locomotor, passos, base do ballet, voltas, alinhamento, 

elevação e combinações), (c) o modelo aeróbico-fitness (condicionamento físico, ritmo e 

alongamentos) e (d) o modelo para o entretenimento (produções/apresentações escolares, 

jazz, sapateado, recitais e dança-teatro).  

Assim, a autora expõe: 

 

The sense of artistic purpose and the concept of arts integration are notably 

lacking from these model. In schools, the concept of dance art is either 

neglected or avoided, and as a result students are offered noncreative 

substitutes such aerobics and social dance are denied the opportunity to seek 

excellence through aesthetic human movement. This neglect has contributed to 

the erosion of total educational performance that exists in today´s school 

(Gray, 1989, p.90). 

 

Se para Gray (1989), as teorias implícitas do professor, o aproxima a um determinado tipo 

de organização de uma aula de Dança, então, é possível supor que a dança educativa como 

forma de arte, não fizesse parte do conhecimento, nem dos valores destes professores, 

razão pela qual pensamos, que tenha motivado a sua ausência nas escolas. Por essa razão, 

Fortin (1993) defende que há três áreas que devem ser objeto de conhecimento do 
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professor de Dança: a performance, a coreografia e os estudos teatrais de Dança, os quais 

são (também) componentes do conhecimento pedagógico de conteúdo. Assume-se que a 

sua integração no processo de ensino e de aprendizagem permita oferecer aos alunos uma 

visão integrada da área disciplinar através do vocabulário do movimento e do 

conhecimento do corpo, do conhecimento do processo criativo e do conhecimento de arte e 

de Dança no meio social.  

Todavia, um estudo de caso desenvolvido por Fortin e Siedentop (1995) mostrou a 

relevância que a complementaridade do domínio do conhecimento de conteúdo e do 

conhecimento prático
52

 possuem para implicar os alunos na aprendizagem da Dança. No 

entanto, Fortin (1993), amparando-se na proposta de Shulman (1986), verificou que a 

formação da maioria dos professores de Dança tende a favorecer um alto nível de 

conhecimento de conteúdo técnico e apenas um nível básico de conhecimento pedagógico, 

o que se revela outro obstáculo para o ensino da Dança numa visão holística. 

Por outro lado, verificamos incoerências entre as concepções e as práticas dos professores 

de Dança, veiculadas pela pesquisa de Carpinelli (2011), fruto da observação de aulas de 

Dança no 1.º ciclo na província de Buenos Aires, em que se constata que o discurso dos 

professores era atualizado e direcionado para o desenvolvimento da criatividade e as 

práticas eram fechadas e tradicionais. Assim, conforme Fleischle-Braun et al. (2006) é 

necessário que o professor de Dança seja um artista e um pedagogo, transmitindo (com 

competência) a arte de dançar com empatia, conhecimento, paixão artística e contagiando 

os alunos. Consequentemente, os profissionais idóneos poderão ser bailarinos 

profissionais, coreógrafos competentes com experiência pedagógica, pedagogos 

licenciados em Dança (com experiência artística e pedagógica) ou um grupo de 

trabalho multidisciplinar
53

. 

A fragilidade do perfil profissional do professor que ensina Dança é sentida um pouco por 

todo o mundo. Especialistas da NDEO (National Dance Education Organization, USA) 

defendem que não basta possuir conhecimento de conteúdo teórico- prático e didático, mas 

também compreensão de como a dança se relaciona com outras artes e com outras áreas 

disciplinares para acrescentar elementos, ferramentas e recursos às propostas artísticas e 

pedagógicas e ao trabalho de criação e de composição. 

                                                
52

 Sabedoria que resulta da experiencia com muitos alunos em diversas situações de ensino para ensinar Dança. 
53

 Integrado por artistas e pedagogos de dança; bailarinos, coreógrafos, pedagogos de dança em conjunto com os professores de 

sala; bailarinos, coreógrafos, pedagogos de Dança com especialistas de outras culturas de Dança ou movimento (metas 

especiais acentuadas no aspeto pedagógico ou temático); bailarinos, coreógrafos, em conjunto com artistas de outras 

expressões [literatura, música, teatro e outras] (para realizar projetos meramente artísticos); bailarinos, coreógrafos, peda gogos 

de Dança em conjunto com especialistas da área científica da Dança (medicina, psicologia, ecologia e outros).  
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Neste seguimento, utilizando a lente holística de Andrzejewski (2008) que explora as 

relações entre a identidade do professor, o conhecimento e a prática, propõe-se um modelo 

holístico para a formação de professores de Dança (sintetizado na Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Modelo holístico para a formação do professor de Dança, adaptado de Andrzejewski (2008, p. 182) 

 

Pode-se observar quatro princípios que a preparação deste docente deve focar: a) o 

desenvolvimento da pessoa como um todo integrado (intelectual, emocional, físico, social, 

estético, criativo e espiritual; b) um sistema integrado de currículo (desde o ensino 

integrado de diferentes aspetos do conteúdo de Dança e a sua relação com outras 

disciplinas); c) o desenvolvimento implícito da identidade profissional como ser humano, 

artista, professor de Dança e pedagogo e d) aprendizagem através de estágios em 

comunidades de práticas junto com artistas de Dança, coreógrafos, educadores de arte, 

professores em geral e artistas de diferentes manifestações ou áreas de expressão. 

 

2.7 Diálogos para fundamentar propostas pedagógicas para o ensino da Dança em 

contexto escolar  

 

Conforme Delors (1996), parece evidente que melhorar a qualidade da formação dos 
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direito de esperar deles (professores) que cumpram a sua missão com dedicação e com um 

profundo sentido das suas responsabilidades, tal como consagra o Decreto-lei n.º 240/2001 

ao definir as diretrizes do perfil geral de desempenho profissional do educador de infância 

e dos professores dos Ensinos Básico e Secundário, sendo certo que há referenciais comuns 

às práticas docentes de todos os níveis de ensino. 

Ao falar-se de um professor competente refere-se a posse de uma série de atributos 

(conhecimentos, valores, atitudes, habilidades) que se utilizam de forma combinatória e 

diferenciada em função dos contextos, dos códigos, das técnicas e das convenções 

instituídas.  

O perfil geral de desempenho profissional do Instituto Nacional de Acreditação da 

Formação de Professores (INAFOP) é um dispositivo fundamental, quer para a 

organização dos cursos que conferem habilitação profissional para a docência, quer para a 

acreditação de formações. Enuncia quatro dimensões: a) A dimensão profissional, social e 

ética: o docente é um “profissional de educação”, com função de fazer-aprender 

proporcionando oportunidades para aprendizagens significativas e diversificadas, 

fomentando a autonomia do aluno; b) A dimensão de desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem: contempla, entre outras, a promoção de aprendizagens diversas, usando 

saberes singulares e transversais a outras áreas, bem como estratégias e suportes variados; 

c) A dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade: em traços gerais, 

sublinha a forma integrada como o professor deve encarar a atividade profissional, no 

âmbito da instituição e do respetivo contexto em que esta se insere, atribuindo às culturas 

de colaboração especial valor e d) A dimensão do desenvolvimento profissional ao longo 

da vida: considera a importância da formação (desenvolvimento de competências pessoais, 

sociais e profissionais) e da promoção e vivência de mecanismos que permitam aos 

professores refletir sobre as suas práticas e sobre os diversos aspetos (éticos e 

deontológicos) inerentes à profissão. 

Assim, percebe-se que o perfil do professor (e do aluno) de há quarenta anos atrás é 

diferente do desejado hoje em dia, devido à evolução da investigação e das concepções. 

Estas últimas, também denominadas de paradigmas ou modelos, colocam em evidência 

uma visão do mundo, podendo ser transitórias ou, simplesmente coexistir. Esta perspetiva 

inscreve-se num quadro de complexidade sistémica, admitindo que as situações de ensino 

beneficiam do diálogo entre paradigmas e modelos (aparentemente distintos).  

Partindo destes pressupostos, a revisão de literatura veicula, embora de um modo disperso, 

um conjunto vasto de orientações pedagógicas para o ensino da Dança. No entanto, essa 



PARTE I  ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

CAPÍTULO 2  O ENSINO DA DANÇA 

 

93 

proliferação pode ser circunscrita a dois grandes núcleos paradigmáticos:  

 

i) O paradigma da Racionalidade Técnica que perdurou quase todo o século XX e 

ainda é um modelo de formação e de ensino, sendo Tyler (1949) um dos 

principais representantes.  

ii) O paradigma da Racionalidade Crítico-Reflexiva que renasceu na década de 

oitenta, partindo dos pressupostos de Dewey (1939) e de outros autores como 

Freire (2002), Giroux (1987), Young (1982) e Schön (1983).   

 

Conforme Teixeira (2004) à luz do paradigma da Racionalidade Técnica, o professor é 

encarado como um técnico que coloca o programa curricular em prática, de forma acrítica, 

nunca se questionando. Isto é, o programa curricular (definido pelos serviços centrais do 

Sistema Educativo) é igual para todos, não considerando nem os aprendentes, nem os 

contextos. Assim, também as próprias metodologias e estratégias de ensino são delineadas, 

atendendo ao perfil do aluno médio e, por esse motivo, iguais para todos. Este cenário 

remete-nos à insipiência dos processos reflexivos do professor, à sua postura de único 

detentor do conhecimento e daí ao papel passivo do aluno, um mero recetor e reprodutor. 

Contrapondo-se ao modelo anterior, insurge-se o Paradigma da Racionalidade Crítico-

Reflexiva, para o qual os contributos da Genética e da Psicologia do Desenvolvimento 

foram de extrema importância, essencialmente por considerar as pessoas como seres em 

permanente desenvolvimento. Por isso, à luz deste modelo, as práticas curriculares devem 

ser adequadas e diferenciadas positivamente, pedindo-se ao professor que cumpra de forma 

crítica, reflexiva e humana o programa curricular. Apesar da dimensão instituída que lhe 

assiste, a dimensão instituinte confere liberdade para selecionar as metodologias, as 

estratégias e alguns conteúdos para o processo de ensino e de aprendizagem ser mais 

ajustados aos alunos e aos respetivos contextos. O professor surge como mediador da 

aprendizagem, assumindo quer o papel de emissor, quer o papel de recetor, o mesmo se 

passando com os alunos. Aqui, cabe retomar o paradigma do pensamento do professor 

(marco conceptual da presente investigação) e a tónica que coloca na reflexão enquanto 

eixo estruturador da prática docente.  

Compreender a Dança não somente como manifestação artística, mas como instância da 

formação humana e, portanto, como parte do processo educativo, pressupõe uma 

concepção de ensino que não se restrinja a metodologias baseadas na cópia de modelos 

(passos e coreografias), no excesso do ensino da técnica ou na repetição de conteúdos 
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estáticos e formais. Daí que, do ponto de vista epistemológico, o paradigma da 

Racionalidade Crítico-Reflexiva permita delinear, na nossa perspetiva, propostas 

pedagógicas que abarquem, através de uma didática e metodologias adequadas, elementos 

das várias escolas de pensamento, valorizando o princípio da pessoalidade e da autonomia 

aquando do desenho do movimento humano (modelo proposto por Laban, 1978). Nesta 

linha, a posição crítica de Marques (2010) integra como fundamento educativo o aspeto 

social na proposta designada por “proposta metodológica da Dança no Contexto” a qual 

aponta na direção de uma metodologia que não ignora a necessidade das relações entre a 

Dança, o ensino e a sociedade, elaborando quatro eixos que se intersetam para o ensino 

aprendizagem da Dança/arte: 1- Problematizar (perguntar, investigar, indagar); 2- Articular 

(conectar, relacionar, tecer redes); 3- Criticar (comparar, levantar hipótese, analisar, 

descodificar) e 4- Transformar (mudar, reformatar, reorganizar, reconfigurar). Conforme a 

autora: 

 

Essa proposta visa abrir, conduzir, propor, revestir e impregnar de sentidos a 

linguagem da Dança e, portanto, contribuir para que nossos alunos e 

professores sejam leitores críticos do mundo, leitores do mundo que possuem 

as lentes da linguagem da Dança/arte. Nesse sentido, é importante também 

trabalharmos com a perspetiva de «impregnar de sentidos» os ensinamentos de 

Laban (Marques, 2010, p. 55). 

 

Em Portugal, na senda destas orientações, Macara e Batalha (2007) avançam com uma 

proposta pedagógica que tem como pressuposto o processo de ensino e de aprendizagem 

da Dança para crianças e jovens, aludindo a cinco momentos específicos: 1- Ato de dançar 

(realizar diferentes ações motoras, apresentar frases de movimento, conceptualizar e 

expressar pensamentos e sentimentos, beneficiar da experiência da comunicação, vivenciar 

e celebrar o movimento e as expressões dançadas), 2- Ato de criar (responder 

criativamente e com flexibilidade a situações problema, “construir puzzles”, combinando, 

arranjando, repetindo, selecionando, acrescentando e clarificando movimentos.), 3- ato de 

relacionar (promover oportunidades de dança a pares, em pequeno grupo, com o professor 

e perante uma audiência.), 4- Ato de observar (considerar a apreciação e crítica como uma 

dimensão estética, promover os juízos estéticos e envolver os alunos na análise do 

movimento e das expressões, encorajá-los a pensarem, compararem e exporem as suas 

opiniões, de modo a encontrarem, através da sua experiência, os seus próprios valores 
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culturais.) e o 5- Ato de fantasiar (motivar a liberdade de pensamentos, emoções, 

expressões e a autossuficiência, a imaginação criadora e o espírito inventivo). As mesmas 

autoras concluem que nas aprendizagens da Dança, os alunos devem ser confrontados, o 

mais possível, com a dinâmica da intenção, com a ótima combinação das formas corporais, 

espaciais e dinâmicas e com as regras da comunicação, ou seja, uma experiência de sentido 

pluridimensional, perseguindo princípios educativos. 

De igual modo, Kassing e Jay (2003) esboçam uma proposta que parece conferir uma visão 

renovada à Dança Educativa, integrando as componentes “professor”, “conteúdos”, 

“aprendente” e “experiências” (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Modelo do processo de ensino e de aprendizagem da Dança (Kassing & Jay, 2003, p. 14) 

 

O modelo pode ser perspetivado de duas maneiras, consoante a posição paradigmática 

adotada. Por um lado, é possível observar uma vertente mais conservadora e tradicional, se 

considerarmos o professor como o (único) ponto de partida do processo, e por outro lado, 

se atribuirmos esse papel ao professor e ao aluno, num processo interativo e 

comunicacional, então situamos a proposta pedagógica na linha das perspetivas críticas e 
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integrador.  
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saiba escolher o conteúdo para desenvolver experiências de aprendizagem apropriadas aos 

alunos em consonância com os referenciais teóricos para a Dança. 

 

Síntese  

 

O modelo do pensamento do professor (Clark e Peterson, 1986) proporciona ferramentas 

conceptuais para explorar, descrever, relacionar e interpretar o mundo pessoal, 

experiencial, formal e idiossincrático dos professores, considerando a sua influência no 

modo de conceber o ensino, a escolha das abordagens aos conteúdos, a forma habitual da 

sua organização, as fontes a que recorre para planificar, assim como a idiossincrasia 

institucionalizada face ao conhecimento do currículo (geral e específico) e dos projetos 

escolares nos quais participa, manifestando implicitamente o tipo de concepções que 

possui ou que subjazem a cada ato educativo, nomeadamente no ensino da Dança em 

contexto escolar.    

Partindo destes pressupostos, a revisão de literatura veicula um conjunto vasto de 

orientações pedagógicas para o ensino da Dança. No entanto, essa proliferação pode ser 

circunscrita a dois grandes núcleos paradigmáticos: o paradigma da racionalidade técnica 

(tradicional) e o paradigma da racionalidade crítico-reflexiva. A escolha pertinente do 

conteúdo das diversas formas de Dança torna-se imperiosa, conforme os propósitos dos 

cenários de aprendizagem como será o cenário educativo da Educação Física ou da 

Educação Artística. 
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3.1 Introdução ao Capítulo 3 

 

O presente capítulo procura ser coerente com o enquadramento teórico do estudo, na linha 

do que Morin (1991) sugere quando refere que “uma relação recursiva se instaura entre 

método e teoria” (p. 24). Conforme Box, Hunter e Hunter (1978), o processo investigativo 

foi conduzido num vaivém indutivo, para o qual contribuíram algumas observações 

factuais e os indicadores provenientes da revisão de literatura, permitindo, assim, delinear 

o problema e os objetivos de investigação, que posteriormente redirecionaram o processo 

de estudo através de um vaivém dedutivo. 

No presente capítulo tentar-se-á descrever o processo investigativo, atendendo ao nível 

metodológico operacional: 

 

(a) Pertinência do estudo; 

(b) Campo do estudo; 

(c) Natureza do estudo; 

(d) Delimitações à configuração do estudo; 

(e) Formulação do problema central; 

(f) Objetivos do estudo; 

(g) Hipóteses; 

(h) Desenho de atuação metodológica; 

(i) Descrição dos procedimentos utilizados; 

(j) Concepção, construção e validação dos instrumentos aplicados; 

(k) Técnicas de análise e tratamento da informação recolhida; 

(l) Caracterização das amostras do questionário e da entrevista. 

 

3.2 Pertinência do estudo 

 

Sendo um domínio disciplinar recentemente constituído, Macara e Vanfraechem (1997) 

sublinham a pertinência do desenvolvimento de trabalhos de investigação no âmbito da 

Dança, considerando-a uma mais-valia para a promoção do desenvolvimento integral do 

ser humano. Atualmente diversos autores continuam a sublinhar este ponto de vista 

(Andrzejewski, 2008, Fleischle-Braun, et al. 2006, Warburton, 2009) reforçando que deve 

ser integrada em contexto educativo.  
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No nosso meio, observações factuais levam-nos a apurar que, apesar da prática educativa 

da Dança ter sido impulsionada nos últimos 12 anos, possui-se reduzida informação e 

pesquisa empírica acerca dos fenómenos inerentes ao seu ensino nas escolas portuguesas 

nas áreas curriculares da Educação Física e da Educação Artística. Ainda que em número 

residual, os trabalhos desenvolvidos
54

 circunscrevem-se a estudos de caso nas áreas 

metropolitanas de Lisboa e do Porto, encontrando-se - até à data - um grande vazio sobre a 

prática de ensino da Dança noutros pontos do país (nomeadamente na região interior).   

A expansão da Educação Artística no sistema de ensino é primordial, conforme veicula a 

primeira conferência mundial “Arts and Education” (UNESCO, 2006) subordinada ao 

tema “Desenvolver as competências criativas para o século XXI” e assumindo: 

 

 A importância da educação artística para um ensino de qualidade;  

 O impacto do ensino artístico na construção de saberes criativos que renovem os 

contextos sociais; 

 A necessidade de fomentar práticas integradas, articulando cognição e emoção;  

 A necessidade de formação de professores que perspetivem nas suas práticas a 

funcionalidade da educação artística; 

 A necessidade de entender que a arte não é um luxo, mas uma mais-valia para a 

construção de uma sociedade melhor; 

 A promoção da expressão cultural através das artes e a partilha do espaço 

educativo com o artista.  

 

Retomando uma das linhas anteriormente focadas, Myubamba (2006) lembra Damásio 

(2006) ao perspetivar o processo de ensino e de aprendizagem como uma recursividade 

entre a razão e a emoção: 

 

(…) Não basta investir no ensino das ciências e da matemática. É também 

necessário facultar a educação em artes e humanidades. (…) Estas 

disciplinas não são um luxo mas antes uma necessidade, pois além de 

contribuírem para formar cidadãos capazes de inovar constituem um 

elemento fundamental no desenvolvimento da capacidade emocional 

indispensável a um comportamento moral íntegro. (…) É necessário e 

                                                
 
54

 Ver capítulo 2. 
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urgente voltar a ligar os processos cognitivo e emocional, uma vez que 

opções morais íntegras exigem a participação simultânea da razão e da 

emoção (p. 4).  

 

Consequentemente, no contexto educativo português, a Dança torna-se uma ferramenta de 

impacto na escola, trazendo consigo novas propostas (recursos e/ou métodos) que podem 

assegurar a mobilidade, a dinâmica e a integração de conhecimento através do trabalho 

curricular transdisciplinar. A simbiose dança/educação/sociedade (Marques, 2001) 

permitirá um avanço na cultura escolar (e vice-versa), porque é no processo de ação 

educativa que se criarão as condições para a sua evolução. Assim, conforme reflexão de 

Xarez (2004), parafraseando metaforicamente J. F. Kennedy (1961), “antes de 

perguntarmos o que é que a Dança faz por nós, devemos perguntar o que é que nós 

podemos fazer pela Dança” (p. 185), é preciso agir para mudar e transformar mentalidades 

face à Dança. 

Assim, a presente investigação pretende refletir a problemática com os professores-

fazedores da Dança nas escolas, desvendando indicadores que nos permitam conhecer 

como é pensada, projetada e dinamizada, ou, por outras palavras, fomentar a reflexão sobre 

o papel educativo e a prática efetiva da Dança por parte dos agentes educativos diretos.  

 

3.3 Campo do estudo 

 

O estudo empírico envolveu, na fase extensiva, a inquirição de professores de EF, de EA e 

de ARE (DE) que exercem funções docentes no ensino da Dança no 3.º CEB. Considerou-

se o campo da Educação Física, uma vez que o referencial teórico (Programa Nacional de 

Educação Física) direciona-nos para esse efeito. Deste modo, os professores que connosco 

colaboraram pertencem às diversas direções regionais de educação (DREN, DREC, 

DRELVT, DREA e DREALG), perfazendo um total de 557 sujeitos. Porém, na fase 

intensiva, a amostra foi mais reduzida, integrando 63 participantes que se disponibilizaram 

a ser auscultados através de entrevista.  

 

3.4 Natureza do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido numa abordagem de tipo quantitativo e qualitativo (Bogdan e 

Biklen, 1994; Muijs, 2004; Sampieri et al., 2008, Tuckman, 2005), integrando métodos 
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mistos na recolha e na análise dos dados. Conforme Silva (2009), este duplo recurso 

(encarado como um complemento ou uma integração) é entendido como uma abordagem 

flexível, em que são os objetivos que orientam a investigação e não posições 

epistemológicas determinadas a priori. 

Nesse sentido, poder-se-á referir que esta investigação centra-se num contexto real, 

retirando partido de fontes múltiplas de evidência, razão pela qual tem em consideração 

uma orientação teórica que serve de suporte à formulação das respetivas questões, à 

construção dos instrumentos de recolha de dados e de guia na análise dos resultados. 

 

3.5 Delimitações à configuração do estudo  

 

O campo de pesquisa foi delimitado, tendo em atenção os seguintes critérios: 

 

a) Quanto ao período da recolha de dados: Quando se iniciou o presente estudo, 

o referencial teórico que guiava a prática docente era o CNEB (2001) pelo que 

a sua abordagem foi amplamente contemplada, em coerência com os 

resultados obtidos na fase de inquirição que decorreu entre 2010 e 2011.  

b) Quanto às áreas de ensino da Dança na escola: Teve-se como critério abordar 

unicamente áreas curriculares formais como são a EF, a EA e a área de 

intervenção educativa das ARE do DE, que embora seja uma área não curricular 

ou extracurricular, insere-se na componente letiva do professor, sendo um 

instrumento educativo notório no sistema educativo português. Excecionalmente, 

poder-se-ão encontrar outras ofertas escolares, orientadas para a prática da Dança, 

(em clubes ou similares), ainda que sejam incluídas esporadicamente na sua 

componente não letiva, pelo que não foram consideradas no presente estudo. 

c) Quanto ao tipo de escola: O âmbito deste estudo recai na escola pública 

portuguesa, não tendo sido contemplados colégios ou instituições de ensino 

particular e/ou cooperativo por possuírem uma herança histórica e cultural de elite 

face às práticas de Dança (dança clássica) por oposição ao processo democrático e 

massificador da dança para todos, previsto na Lei de Bases do Sistema Educativo 

(1986). De igual modo, não foram abrangidas escolas especializadas de ensino 

artístico, conservando-se o caráter genérico do ensino regular. 

d) Quanto ao ciclo de ensino: O estudo refere-se à intervenção do professor nas 

áreas curriculares de EF, de EA do 3.º ciclo do ensino básico e de ARE do DE. 
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e) Quanto ao esquema teórico conceptual: Em termos teóricos, a temática referente 

ao pensamento interativo não foi abordada, considerando a natureza técnica e 

instrumental requerida. Apesar de se reconhecer a sua importância para 

compreender o pensamento e as ações do professor relativas ao processo de ensino 

e de aprendizagem (Clark e Peterson, 1986), entendeu-se que perante os objetivos 

do estudo seria uma tarefa morosa e dispendiosa. 

 

3.6 Formulação do problema central 

 

As práticas educativas da Dança convergem e entrecruzam-se num conjunto de 

constrangimentos e de desafios. Este exercício de reevocação e de reflexão, apoiado num 

quadro de referência teórica e no conhecimento tácito construído, permitirá clarificar a 

questão principal de investigação. Assim, apresentar-se-á um núcleo de questões para cada 

área de atuação (EF, EA e ARE) e, daí, ajustar-se-á a formulação do problema central 

numa perspetiva geral às três áreas de estudo. 

A reduzida informação acerca do ensino da Dança nas escolas portuguesas justifica o 

interesse deste estudo, assim como o escasso investimento na sua efetiva promoção e 

dinamização, apesar da Dança, estar legitimada como matéria nuclear no Programa 

Curricular de Educação Física de 1991. Com a reorganização curricular (2001), mudanças 

substanciais afetaram a área da Dança, destacando-se duas grandes linhas: (i) o 

reajustamento do Programa Curricular de Educação Física, nomeadamente nas Atividades 

Rítmicas e Expressivas, no qual se complementa à matéria nuclear (dança educativa) 

existente, a matéria alternativa (danças sociais, tradicional portuguesa e aeróbica) e (ii) a 

introdução de uma nova área curricular denominada Educação Artística, contemplando a 

oferta da Dança como forma de expressão artística. 

No que respeita à área de Educação Artística, o Relatório Nacional do estudo e avaliação 

do ensino artístico (Fernandes, 2007) veicula a ideia de desconhecimento
55

 a quem cabe a 

sua lecionação, reivindicando a necessidade de uma visão estratégica de articulação 

vertical entre o ensino genérico da dança na escola regular e o ensino especializado. Dessa 

forma, criar-se-ia uma oportunidade de contacto para crianças e jovens do meio escolar, 

assegurando o acesso a esse conhecimento através de um ensino de e com qualidade.  

                                                
55

 Por causa do Decreto-lei n.º18/2001 (já revogado) o qual referia “a escola poderá oferecer outra disciplina da área da 

Educação Artística [música, teatro, dança, design, etc.] se no quadro docente, existirem professores para a sua docência” pelo 

que não havia necessidade de recrutamento adicional para a docência de Dança.  
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De igual modo, uma terceira área educativa não curricular, também converge com a EF e 

com a EA por oferecer o ensino da Dança, sendo designada “Atividades Rítmicas e 

Expressivas” do Programa do Desporto Escolar (ARE do DE) sob orientação do professor 

de Educação Física como principal responsável. Assume-se neste Programa que a função 

pedagógica do docente seja inclusiva, orientada por posturas de experiências corporais 

críticas, reflexivas e de preocupação social, enaltecendo o processo e não exclusivamente a 

apresentação de projetos coreográficos como produto final das atividades de dinamização 

externa. No entanto, observando-se as orientações específicas das ARE do DE é incluída 

uma valorização paralela de caráter competitivo da Dança, desconhecendo-se a posição dos 

professores face às suas vertentes de participação e de competição.  

Constatando-se como problema principal o desconhecimento das características dos 

professores que ensinam Dança na área de EA, assim como a postura dos professores de 

EF e ARE do DE perante as suas orientações teóricas, implicitamente desconhecemos o 

quê e como é transmitido ou construído o conhecimento de Dança nas escolas, tornando 

necessário desvendar linhas de reflexão com a presente investigação. Deste modo, 

apoiados no enquadramento teórico do estudo sobre o pensamento do professor (Clark e 

Peterson, 1986) procuramos conhecer as concepções do professor de EF, EA e ARE do DE 

sobre a prática de ensino da Dança, tendo como pressuposto que as concepções do 

professor determinam o modo como guiam a sua prática (Carreiro da Costa, 2005). 

Escudados na comunidade de investigação educacional que considera que a função docente 

é determinante na própria qualidade do processo de ensino e de aprendizagem (Pacheco, 

1995; Tuckman 2005) e que o professor é o canalizador de saberes, gestor e decisor que 

mais influencia os alunos (Roldão 1999), houve interesse no aprofundamento do 

conhecimento das concepções e práticas efetivas do ator principal que leciona Dança nas 

escolas portuguesas nas três áreas educativas de ensino (EF, EA e ARE do DE) emergindo 

assim a questão central deste estudo.  

Se existem três potenciais áreas educativas que abordam o ensino da Dança na 

escolaridade básica do terceiro ciclo, com orientação, problemática e referenciais teóricos 

curriculares para cada uma delas: 

 

Quais as concepções e as práticas percecionadas pelos professores de Educação Física, 

de Educação Artística e de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

acerca do ensino da Dança no 3.º ciclo do Ensino Básico em Portugal?   
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Decorrente da problemática apresentada, deriva-se as seguintes questões específicas:  

a) Que aspetos, recursos e fontes são privilegiados no ensino da Dança?  

b) Que abordagem de Dança é projetada no ensino? 

c) Como organiza e apresenta o conteúdo de Dança?  

d) Para quê ensinar Dança? 

e) Quais as dificuldades do professor que ensina Dança? 

f) Que reflexões se efetuam acerca do ensino da Dança na escola? 

g) Que tipo de práticas realiza o professor envolvendo a Dança na escola? 

h) Que grau de conhecimento de Dança considera possuir? 

i) Que grau de conhecimento didático de Dança considera possuir?  

j) Qual o grau de importância atribuído ao ensino da Dança? 

k) Quais os valores que a Dança promove?    

l) Que significado possui o professor acerca da Dança? 

 

Esclarecer estas questões permitirá diagnosticar e compreender quais são as concepções e 

as práticas de ensino da Dança promovidas nas escolas portuguesas fomentando uma 

reflexão centrada na sua qualidade de ensino, condizente com as competências e metas da 

educação para o século XXI (Carneiro, 2003).  

Com base no paradigma do pensamento do professor elaborado por Clark e Peterson 

(1986), idealizamos o esquema conceptual adaptado ao presente estudo (Figura 8). 
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Figura 8 Esquema conceptual adaptado ao presente estudo 
Figura 8 – Esquema conceptual do estudo 
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3.7 Objetivos do estudo 

 

Devido à massificação do ensino e ao alargamento da escolaridade obrigatória, as 

mudanças que têm ocorrido no Ensino Básico sustentam, de forma inequívoca, o 

desenvolvimento de novos saberes e de competências estruturantes (Silva, 2009). Até o ano 

letivo de 2011/2012, a sua abordagem curricular assentava nos princípios da autonomia e 

da gestão flexível do currículo, isto é, numa visão de projeto escolar integrado e socio 

construtivista, o qual é gerido de forma participativa e diferenciada por vários agentes 

educativos, mapeando os núcleos essenciais de aprendizagem que assegurem a construção 

de conhecimento e a ação social, cultural e humana dos educandos (Fontoura, 2006).  

De acordo com Alarcão e Roldão (2008), a materialização do currículo e a melhoria da 

qualidade do desenvolvimento curricular dependem, em larga medida, do próprio 

desenvolvimento profissional do professor. Deste modo, verifica-se que, 

independentemente do tipo de prática educativa, este é fruto da opção do professor sobre o 

que ensinar, como organizar a aprendizagem e como avaliá-la, importando também 

salvaguardar as questões relacionadas com a sua formação inicial e contínua. 

Assim, o objeto de investigação toma forma quando se identifica, caracteriza e compreende 

a natureza das decisões e das opções de cada profissional na gestão curricular dos 

conteúdos referentes à Dança em contexto escolar. A ideia de Leite (2002), segundo a qual 

todos os professores são gestores, permite afirmar, no âmbito do presente estudo, que todos 

os professores que ensinam Dança (isto é, ajudam a aprender Dança) são responsáveis pela 

sua promoção, pela sua integração e pela sua articulação (vertical e horizontal). Portanto, 

destaca-se uma intencionalidade educativa que põe a descoberto a dimensão pessoal (e 

idiossincrática) e profissional de cada docente. Na realidade, o professor é um elemento 

estruturador e determinante na condução da aula e a ele competem uma série de 

responsabilidades, nomeadamente, decidir a estrutura da aula, propor as tarefas de 

aprendizagem, criar um ambiente adequado para a sua realização, assim como, promover a 

Dança nos alunos e no seu meio envolvente, orientado pelos objetivos educativos que 

pretende desenvolver nos alunos. 

Partindo desses desígnios, entende-se que a reconceptualização da Dança resulta da 

interação do profissional com os documentos das esferas pericial e local, ou seja, do 
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conjunto de diretrizes oficiais (Ministério da Educação e Ciência, nível macrossistémico) e 

de normas internas (Agrupamento de Escolas/ Escola, nível mesossistémico). Apesar da 

área da Dança constar do quadro das intenções normativas e das práticas impulsionadas 

pelas escolas, deve-se salientar que depende, também, das condições físicas do espaço 

escolar e dos recursos existentes (materiais e humanos).  

Com base na obra de Shön (1983) a figura do professor que ensina Dança é decisiva no ato 

de reflexão antes e após da prática, bem como no diálogo com a ação, entrevendo-se as suas 

concepções e os seus esquemas práticos de ensino e de aprendizagem.  

No presente estudo, os objetivos podem enunciar-se nas seguintes formulações: 

 

a) Caracterizar os pensamentos pré-ativos dos professores de Educação Física, de 

Educação Artística e das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar. 

 

 Identificar a abordagem (conteúdos) de Dança selecionados para a 

planificação das aulas de dança nas áreas de ensino de EF, de EA e de 

ARE do DE. 

 Identificar as fontes que os professores de EF, de EA e de ARE do DE 

privilegiam quando planeiam o ensino da Dança. 

 Conhecer de que forma o professor organiza habitualmente as aulas de 

Dança na área de ensino de EF, de EA e de ARE do DE. 

 Identificar as finalidades do ensino da Dança na área de ensino de EF, 

de EA e de ARE do DE. 

 Comparar os pensamentos pré-ativos dos professores de EF, EA e ARE 

do DE. 

 

b) Caracterizar os pensamentos pós-ativos dos professores de Educação Física, de 

Educação Artística e das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar. 
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 Perfilhar os indicadores de sucesso de uma aula de Dança para o 

professor de EF, de EA e de ARE do DE. 

 Conhecer o tipo e a natureza das práticas educativas que são promovidas 

pelos professores de EF, de EA e de ARE do DE envolvendo a Dança na 

escola. 

 Identificar as dificuldades do professor de EF, de EA e de ARE do DE 

no âmbito do ensino da Dança na escola. 

 Refletir sobre a Dança na escola nas áreas curriculares de EF, EA e de 

ARE do DE. 

 Comparar os pensamentos pós-ativos do professor de EF, de EA e de 

ARE do DE. 

 

c) Caracterizar as crenças e os conhecimentos (concepções) dos professores de 

Educação Física, de Educação Artística e das Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar. 

 

 Identificar o grau de conhecimento de Dança dos professores de EF, de 

EA e de ARE do DE. 

 Identificar o grau de conhecimento didático de Dança dos professores de 

EF, de EA e de ARE do DE. 

 Conhecer o valor educativo que o professor atribui ao ensino da Dança 

nas áreas de ensino de EF, de EA e de ARE do DE.  

 Conhecer o grau de importância que o professor atribui ao ensino da 

Dança nas áreas de ensino de EF, de EA e de ARE do DE. 

 Identificar o significado que o professor de EF, de EA e de ARE do DE 

atribui ao ensino da Dança na escola. 

 Comparar as teorias (conhecimento) e as crenças do professor de EF, de 

EA e de ARE do DE. 
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3.8 Hipóteses 

 

Tal como se depreende dos objetivos e das questões que procuram operacionalizar o estudo, 

parte-se do pressuposto segundo o qual diferentes experiências pessoais e profissionais 

possam traduzir-se em diferentes concepções e conduzir a diferentes perfis de atuação 

refletidas nas dificuldades no ensino da Dança ao nível do 3.º CEB.    

Assim, apresentam-se as hipóteses que permitirão potenciar o estudo empírico: 

 

1. Os professores que lecionam Dança no 3.º CEB, nas áreas de Educação Física, 

de Educação Artística e de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar são na sua maioria professores de Educação Física.  

2. Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação 

Física, Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar revelam uma diversidade de concepções (teorias e crenças) intra-área. 

3. Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação 

Física, Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar revelam uma diversidade de perceções sobre as práticas intra-área.    

4. Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação 

Física, Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar, revelam uma diversidade de concepções (teorias e crenças) interárea.  

5. Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação 

Física, Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar revelam uma diversidade de perceções sobre as práticas interárea.  

6. O grau de importância atribuído pelo professor ao ensino da Dança se relaciona com 

a sua experiência como praticante e no ensino (anos de ensino) de Dança.  

7. O grau de importância atribuído ao ensino da Dança se relaciona com a perceção do 

professor acerca do conhecimento de conteúdo e didático em Dança.  

8. O grau de dificuldade sentido pelo professor na prática do ensino da Dança se 

relaciona com a sua experiência como praticante e no ensino (anos de ensino) de 

Dança.  
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9. O grau de dificuldade sentido pelo professor na prática do ensino da Dança se 

relaciona com a perceção do conhecimento de conteúdo e didático em Dança. 

  

3.9 Desenho de atuação metodológica 

 

Relativamente ao processo metodológico pretende-se tornar inteligível “como é que a 

problemática foi investigada e a razão por que determinados métodos e técnicas foram 

utilizados” (Bell, 1997, p. 85), justificando as principais opções metodológicas que foram 

baseadas em Fortin (2003).  

O paradigma metodológico
56

 que preside ao presente estudo é de natureza mista (mixed 

methods), expressão que acentua uma visão epistemológica de linhas que se complementam 

e cujo objetivo principal é a compreensão do objeto em investigação (Figura 9). 

Em conformidade com a problemática, as variáveis de enfoque quantitativo e as categorias 

pré determinadas (e emergentes) de enfoque qualitativo serão sujeitas a um processo de 

triangulação, permitindo-nos uma compreensão mais cabal do objeto de estudo (Sampieri et 

al., 2006): “cuando una hipótesis o resultado sobrevive a la confrontación de distintos 

métodos, tiene un grado de mayor validez que si se prueba por un único método” (p.789). 

Segundo Creswell (1998) e Mertens (2005) admite-se um processo de recolha e de análise 

de dados através de instrumentos e de técnicas, concomitantemente, quantitativos e 

qualitativos. Para Miles e Huberman (1994) e para Todd, Nerlich e McKeown (2004), a 

assunção desta perspetiva possibilita um conhecimento mais aprofundado da problemática, 

bem como uma visão holística do fenómeno. De igual modo, Clarke (2004) lembra que 

existe uma maior possibilidade de criatividade teórica associada aos procedimentos críticos 

de valoração, ao que Feuer, Towne e Shavelson (2002) acrescentam a maior solidez nas 

próprias inferências científicas. Na área da Dança, Fraleigh e Hansteian (1998) defendem 

esta mesma posição para os estudos específicos da área. 

 

 

                                                
56

 Para Guba e Lincoln (1994) e Moreira (2007) um paradigma é um conjunto de pressupostos interligados que dizem respeito à real idade 

(ontologia), ao conhecimento (epistemologia) e às formas particulares de apropriação da realidade (metodologia). 
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Figura 9 Desenho operacional de atuação metodológica mista do estudo 
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QUESTIONÁRIO - variáveis 

Idade 

Sexo 

Grau de formação em Dança:      

escolar, inicial, contínuo 

Género de Dança 

Experiência 

Grau de conhecimento de Dança 

Grau de conhecimento didático  
Grau de dificuldades  

Grau de importância 

  

ENTREVISTA - categorias 

                              Importância 

                               Práticas                

                               Valores 

                               Crenças 

                              Significados 

                               Reflexões 

                             Expetativas 

             Dificuldades /constrangimentos 

 

Análise e interpretação de 

resultados 

 

 

 

Dança como matéria nuclear e 

Alternativa segundo o programa 

Curricular de Educação Física 

 

 Dança como opção de Educação 

Artística (oferta da escola) 

 

Dança enquanto Atividades Rítmico 

Expressivas do Desporto Escolar 

 

Investigação quantitativa e qualitativa 
Docentes EF; EA e ARE do DE que lecionam Dança: 
 Direção Regional de Educação do Norte 

 Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do 

Tejo 

 Direção Regional de Educação do Centro 

 D Direção Regional de Educação do Alentejo 

 Direção Regional de Educação do Algarve 
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De acordo com Moreira (2007) a metodologia mista possibilita a “atenção aos múltiplos 

objetivos que podem verificar-se numa mesma investigação; potenciando-se mutuamente 

ao partilhar pontos de vista e perceções que nenhuma das duas poderá oferecer em 

separado e contrastando resultados possivelmente divergentes e obrigando a revisões mais 

apuradas” (p. 52).  

Assim, o enquadramento metodológico do estudo compreende um momento de caráter 

extensivo e outro de caráter intensivo. No primeiro, seguindo o esboço de uma 

metodologia quantitativa não experimental descritiva (Fortin, 2003) foi construído um 

questionário baseado no enquadramento teórico conceptual, cujos objetivos visaram: a) 

caracterizar os professores do 3.º CEB que ensinam Dança nas áreas curriculares de EF, de 

EA e de ARE do DE e b) identificar os seus pensamentos pré ativos e pós-ativos, o seu 

conhecimento e as suas convicções. No segundo momento, conduzidas pelo desenho de 

uma metodologia qualitativa (Quivy & Campenhoudt, 2008), recorreu-se a uma entrevista 

semiestruturada e posterior análise de conteúdo, respeitando-se as etapas de pré-análise, de 

descrição e de interpretação referencial (Bardin, 2008; Fraleigh & Hanstein, 1998). Esta 

fase, com a reflexividade que lhe subjaz, possibilitou aceder às concepções que norteiam as 

práticas didáticas e educativas (em situação de aula), exercitando-se a dialogicidade entre 

as representações e o discurso dos professores (significação, importância e valores 

atribuídos à Dança na escola).   

 

3.10 Descrição dos procedimentos utilizados 

 

Em linhas gerais, consideram-se três momentos estruturantes que, não acontecendo 

linearmente no “eixo da temporalidade” admitem a possibilidade de emergências e, por 

isso, compreendem-se numa lógica de recursividade (Jessop, 2005), a saber:  

 

a) Revisão de literatura – Inicialmente a revisão de literatura baseou-se na sistematização 

do aporte teórico, procurando caracterizar o estado da arte, no que se refere às questões que 

sustentam a lógica, a coerência e a consistência do estudo. Foi consultado um acervo 

variado de fontes documentais que, no seu conjunto, permitiram um levantamento dos 

referenciais teóricos, dos quais resultaram alguns indicadores que facilitaram o desenho do 

estudo empírico, a construção dos instrumentos de inquirição (questionário e entrevista) e 

o tratamento e a análise da informação recolhida. Os três trabalhos de exploração 

resultantes deste processo encontram-se no anexo 14 (do CD-ROM);  
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b) Fase extensiva – de acordo com Tuckman (2005), utilizou-se um inquérito por 

questionário para obter uma amostra representativa de professores do 3.º CEB (nas áreas 

de atuação de EF, de EA e de ARE). Questões como a adequação aos objetivos, economia 

de tempo e de recursos financeiros foram igualmente tidas em consideração (Ghiglione & 

Matalon, 2005). Ponderando que a utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação se estendeu às técnicas de recolha de dados (Lagarto & Andrade, 2010), 

optámos por elaborar este instrumento em suporte digital online, dada a relativa 

familiarização dos professores com este procedimento. Essencialmente, esta opção 

permitiu reduzir custos (financeiros e ambientais), admitindo-se que o formato permitiria 

promover uma maior participação de todos; 

 c) Fase intensiva – utilizou-se a entrevista encarada como uma técnica de recolha de 

informação complementar cujo grau de pertinência, de validade e de fiabilidade é 

analisado na perspetiva dos objetivos da recolha de informações (Kaufmann, 1996; Ketele 

& Roegiers 1999). É sequencial, resultante da natureza do próprio enquadramento 

conceptual e dos dados emergentes nos questionários, atingindo-se (através de perguntas e 

de respostas) uma construção conjunta de significados relativamente a um tema. Sampieri 

et al. (2008) descrevem a entrevista “como más cualitativa (…) una reunión para 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y outra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados)” (p. 597). Sobre esta técnica, Lessard, Goyette e Boutin (2005) 

afirmam que é necessária “quando se trata de recolher dados válidos sobre as crenças, as 

opiniões e as ideias dos sujeitos” (p. 160). É nesse sentido que Santos (1993) refere que a 

entrevista é mais democrática do que a observação ou a experimentação, permitindo a 

participação dos sujeitos de uma forma aberta. Segundo Kaufmann (1996) “uma entrevista 

pode ser compreensiva se possui a especificidade de obedecer a uma lógica de conjunto 

que se deseja aprender” (p. 8) e Brandão (2000) alerta que “reclama uma atenção 

permanente do pesquisador aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente à 

escuta do que é dito, a refletir sobre a forma e o conteúdo da fala do entrevistado” (p. 8).  

 

3.10.1 Concepção e validação do questionário 

 

A construção do questionário foi alicerçada no enquadramento teórico e no conhecimento 

tácito da investigadora principal. A primeira versão continha trinta e dois itens divididos 

em seis blocos (Anexo 1), sendo sujeita a um processo de validação de conteúdo e de 

consistência interna (Figura 10). De acordo com Fox (1987), este é um aspeto que não 
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deve ser descurado, pois permite verificar se “mede o que se pretende”, além da 

possibilidade de detetar eventuais ambiguidades (e falhas) na redação de alguns itens. 

Assim expomos o respetivo procedimento: 

 

a)  Validação de conteúdo e grau de concordância dos juízes  

 

A validação de conteúdo contou com dez experts na especialidade de Dança e das Ciências 

da Educação (Anexo 2). Foi-lhes disponibilizado o site que continha o pré questionário e 

uma ficha de análise crítica para cada questão, bem como uma ficha de apreciação (Anexo 

3).  

Posteriormente, mediu-se o grau de concordância com oito experts através do teste 

Intraclass Correlation Coefficient (ICC), tendo-se obtido um rácio de 0,976 que traduz um 

grau de concordância muito elevado.  

 

b)  Validação da fiabilidade: consistência interna e temporal  

 

O painel de validação foi constituído por professores de Educação Física de dois colégios 

particulares da zona de Lisboa, bem como professores da área/licenciatura de Dança, 

assegurando-se que estes não fizessem parte da futura amostra de estudo. Na fase de teste/ 

reteste contou-se com um grupo de vinte e dois professores
57

.   

Na sequência da análise realizada por este painel foram reformuladas algumas questões e 

acrescentadas outras
58

, considerando-se que o questionário estava em condições de ser 

testado no que se refere à fiabilidade, designadamente a consistência interna 

(confiabilidade) e a constância teste-reteste (consistência dos resultados em duas 

avaliações consecutivas). Assim, recorreu-se ao coeficiente de consistência interna Alfa de 

Cronbach. Os valores encontrados para a primeira aplicação (0,958) e para a segunda 

aplicação (0,908) podem ser considerados excelentes (Hill & Hill, 2005).  

Quanto à consistência temporal (teste/reteste) a correlação entre os itens na primeira e 

segunda aplicação foi analisada com o coeficiente de correlação ordinal de Spearman. A 

média dos coeficientes de correlação foi de rsp=0,63, podendo ser considerada moderada. O 

                                                
57

 Inicialmente, contávamos com 40 professores, no entanto, a redução do número de participantes chamou-nos a atenção e verificamos 

que, no colégio cujo pedido de preenchimento do questionário tinha sido realizado pelo Diretor, contava-se com a participação de todos 

os docentes. Porém, noutro Colégio, cujo pedido de colaboração tinha sido solicitado por uma terceira pessoa sem vínculo à instituição, 

os professores desvalorizaram a participação na segunda fase da validação.  
58

 Ver Anexo 1 e 2. 
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processo de construção do questionário pode visualizar-se na Figura 10. 

 

 

Figura 10 Processo de construção do questionário 

 

3.10.1.1 Estrutura final do questionário 

 

A estrutura final do inquérito por questionário engloba um conjunto de questões (na sua 

maioria de tipo fechado) que pressupõem uma resposta através de uma escala Likert 

(valorada de 1 a 5). No entanto, introduziu-se a possibilidade de resposta aberta (“Outros”) 

em algumas questões, dando maior liberdade ao respondente. 

O questionário estrutura-se em quatro blocos e contabiliza 45 itens, podendo ser 

consultado integralmente no Anexo 6. A sua estrutura teve como referência os eixos do 

estudo (características dos professores, pensamentos pré-ativos, pensamentos pós-ativos e 

teorias e crenças), sendo consideradas as variáveis apresentadas no Quadro 9: 

 

 

 

  

FASE I 

Primeira versão do 
questionário   

a) Enquadramento 
conceptual   

 Formulação de 
perguntas para a 

construção da primeira 
versão do questionário 

Elaboração de primeira 
versão do questionário   

b) Validação de 
conteúdo por juízes 

c) Reformulação do 
questionário 

FASE II 

Elaboração final do 
questionário 

d) Validação 
fiabilidade: 

consistência interna e 
temporal 

Questionário  

definitivo    
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Quadro 9 Variáveis que estruturam o questionário 

 

Blocos Variáveis 

 
 

           Bloco I 

 

Características dos 

professores 

inquiridos através de 

questionário 
 

 
Objetivo: 
 
- Caracterizar o professor 
que ensina Dança no 3º 
CEB 

a. Género 

b. Faixa etária 
c. Perfil académico: 

 Formação inicial 

 Envolvimento em estudos de pós-

graduação 

 

d. Percurso profissional: 

 Situação profissional 

 Tempo de serviço 

 Âmbito ou ciclo de ensino 

 Ensino da Dança em contexto escolar 

 
e. Localização geográfica do professor por DRE 

 

f. Experiência pessoal em Dança adquirida no 

percurso de vida   

 Como estudante 

 Como praticante 

 

g. Experiência profissional (observada através dos 

anos de ensino da Dança) 

 Anos de experiência no ensino da Dança 

 

Bloco II 

 

Pensamentos 

Pré-ativos 

 
Objetivo: 
-Caracterizar os 
pensamentos pré-ativos do 
professor que ensina Dança 

no 3º CEB. 

 

h. Aspetos privilegiados na planificação do ensino 

da Dança  

i. Abordagem do ensino da Dança (formas e 

conteúdo) 

j. Motivos que levam à escolha da abordagem de 

Dança  

k. Organização habitual de conteúdos 

       Bloco III 

 

Pensamentos 

Pós-ativos 
 

Objetivo. 
-Identificar o grau de 

dificuldade sentida pelo 
professor que ensina Dança 
no 3º CEB 

 

                l. Grau de dificuldade no ensino da Dança 
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(Continuação) Quadro 9 - Variáveis que estruturam o questionário 

 

Blocos Variáveis 

       Bloco IV 

Teoria e crenças 

Objetivos: 

- Identificar o grau de 
conhecimento de Dança, o 
grau de conhecimento 
didático para o ensino da 
Dança do professor que 
ensina Dança no 3º CEB  
- Identificar o grau de 
importância atribuído ao 
ensino da Dança no 3º CEB. 

- Conhecer o valor 
pedagógico que o professor 
do 3º CEB que atribui ao 
ensino da Dança.  
 

m. Grau de conhecimento de Dança adquirido  

n. Grau de conhecimento didático de Dança adquirido 

o. Grau de importância atribuída ao ensino da Dança 

p. Valor pedagógico atribuído ao ensino da Dança 

 

 

3.10.1.2 Administração do questionário 

 

O questionário ficou disponível em formato digital online
59

 (Anexo 6); no entanto, por 

falta de resposta das entidades às quais se havia solicitado a listagem de contactos de 

escolas (DGIDC) com oferta artística de Dança e com Grupos/Equipas de Atividades 

Rítmica Expressivas do Desporto Escolar, teve-se que requerer a colaboração do Gabinete 

da Ministra da Educação (Doutora Isabel Alçada, Maio de 2010) para envolver no estudo 

as cinco Direções Regionais de Educação. 

Deste modo, os respetivos diretores foram agentes interventivos, uma vez que, entrando 

em contacto com os diretores das Escolas, disponibilizaram o endereço eletrónico do 

questionário aos professores responsáveis pelo ensino da Dança (na área de Educação 

Física, como oferta de Educação Artística e de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar), ao nível do 3.º CEB, para que pudessem preenchê-lo. 

O retorno foi de 557 questionários (167 da DRELVT; 85 da DREC; 270 da DREN; 15 da 

DREA e 20 da DREALG) sendo os dados posteriormente submetidos a tratamento 

estatístico (descritivo e inferencial) com auxílio do programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) versão 18.0 para Windows. 

 

                                                
59

 http://FreeOnlineSurveys.com/rendersurvey.asp?sid=gn9t7awfwr3fpec788839 

 

http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=gn9t7awfwr3fpec788839
http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=gn9t7awfwr3fpec788839
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Investigação quantitativa 

 

•Veracidade (validade interna)                       

•Aplicabilidade (validade externa)  

•Consistência (confiabilidade) 

•Neutralidade (objetividade) 

Investigação qualitativa 

 

•Credibilidade 

•Transferibilidade 

•Dependência 

•Confirmabilidade 

3.10.2 Concepção e validação da entrevista  

 

Morse et al. (2002) referem a importância das estratégias de verificação da qualidade na 

investigação qualitativa, dado que existe a pretensão de assegurar a fiabilidade e a validade 

dos processos de recolha de dados
60

. De igual modo, Guba (1989) postula a necessidade de 

estipular (tal como na pesquisa quantitativa a validade interna, externa, a confiabilidade e a 

objetividade), estabelecendo conceitos equivalentes para as investigações qualitativas (por 

exemplo credibilidade, transferibilidade, dependência e confirmabilidade). É nesse sentido 

que Bisquerra (2009) organiza a proposta de Guba (1989), a qual pode ser visualizada na 

Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Organização dos critérios de validação da investigação quantitativa e qualitativa, adaptado de 

Bisquerra (2006, p. 288) 

 

Segundo Bartolomé (1986) citado por Bisquerra (2009, p. 289), a credibilidade consiste no 

valor de verdade da investigação, em que os resultados se ajustam à realidade, 

contribuindo com evidências de diferentes vertentes. A transferibilidade consiste em que os 

dados obtidos proporcionem conhecimento prévio noutros contextos de características 

similares. A dependência refere-se à consistência e à fiabilidade dos dados, enquanto o 

sentido de consistência reside na relação que se estabelece entre a descrição do contexto e 

o significado atribuído num determinado tempo e lugar. A confirmabilidade refere-se a 

                                                
60

 A tradução destas estratégias foi realizada por Coutinho (2008, p. 12) focando a) a coerência metodológica (methodological 

coherence); b) a adequação da amostragem teórica (theorical sampling e sampling adequacy); c) o processo interativo de 

recolha e análise de dados (analytic stance); d) pensar de forma teórica (thinking theorical ly) e e) o desenvolvimento da teoria  

(theory development). 
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consensualidade da informação entre o investigador e os participantes.  

De acordo com os estudos de Guba e Lincoln (1994) e de Coutinho (2008) foram aplicadas 

algumas estratégias de verificação de qualidade relativas à entrevista:  

 

a) Coerência metodológica 

 

A coerência metodológica pretendeu assegurar que a articulação entre a questão de 

investigação e os procedimentos metodológicos fossem os mais adequados. Para Coutinho 

(2008) “a natureza circular, iterativa e interativa da pesquisa qualitativa exige que o 

problema se adapte ao método que, por sua vez, tem que adaptar-se aos dados e ao 

processo de análise” (p. 112).  

Os vazios e as não respostas típicos da natureza do próprio questionário (aplicado no 

primeiro momento do nosso estudo) potenciaram indicadores que foram integrados no 

roteiro de entrevista, através das reflexões ou de pensamentos pós-ativos (reflexão sobre a 

prática de Dança em contexto de sala de aula e na comunidade escolar) e de reflexões 

sobre as crenças do professor acerca da Dança.    

 

b) A adequação da amostragem teórica 

 

A segunda estratégia de verificação proposta por Coutinho (2008) diz respeito à adequação 

dos sujeitos da amostra, sugerindo que deva integrar participantes que conheçam a 

temática da investigação em causa, “sendo fundamental assegurar dados suficientes para 

darem conta da multiplicidade dos aspetos do fenómeno que se quer estudar” (p. 12).  

Neste estudo, para a constituição da amostra, utilizou-se um item específico no 

questionário, em que cada participante manifestava a sua disponibilidade para futura 

auscultação. Também, foram aceites como sujeitos do estudo professores que na sua 

atuação docente optam por não ensinar Dança e, daí, Coutinho (2008) sugerir a busca 

destes casos negativos. Disponibilizaram-se 63 professores de diferentes géneros e das 

diferentes direções regionais de educação, tendo sido possível entrevistar cada um deles. 

 

c) Validação do roteiro da entrevista 

 

À semelhança de outros instrumentos de inquirição, o processo de validação é fundamental 

para ajustar as questões ao público-alvo (Mertens, 2005). A fase de validação de conteúdo 



 PARTE II     ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO 3  CONFIGURAÇÃO DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

 

120 

contou com a participação de três peritas em Dança e em Educação, sendo o seu principal 

propósito analisar e determinar o grau de coerência e de adequação entre os objetivos do 

estudo e as questões apresentadas no roteiro
61

 (Anexo 7 e Anexo 8). Assim, a coerência 

pode ser percebida como a congruência, o nexo ou a ligação harmónica dos itens, 

resultante da não contradição entre os diversos segmentos textuais que devem estar 

encadeados logicamente. Assim, considerando-se a observação crítica realizada pelas 

peritas, algumas questões foram reformuladas, procedendo-se à finalização do instrumento 

de inquirição.  

 

d) Validação da situação de contacto entre a entrevistadora e o sujeito de 

investigação  

 

De forma a garantir a fiabilidade do estudo, propusemos legitimar a forma como o 

entrevistador responsável recolhe e transcreve a informação, registando, em vídeo, duas 

entrevistas piloto. Com base nos estudos de Coutinho (2008), Duarte (2002), Guba e 

Lincoln (1994) construiu-se uma ficha de observação (Anexo 9) com o objetivo de analisar 

criticamente a postura e as formas de interação da entrevistadora, a qual comportou 

tópicos, tais como, o tipo de ambiente escolhido para a realização da entrevista, a gestão da 

conversação, o estado do entrevistado, a entrevista em si, a sua transcrição e as 

competências essenciais do entrevistador. Esta reflexão possibilitou ajustar o desempenho 

geral, melhorando os aspetos menos conseguidos.  

É importante compreender que a finalidade da entrevista foi aceder a informações 

contextualizadas pelo professor, conforme os objetivos da pesquisa e do tema que subjaz 

ao estudo. Teve-se em conta as advertências de Duarte (2002), quanto aos contactos entre 

investigador e sujeitos da pesquisa, os quais se configuraram como parte integrante do 

próprio material de análise: registar o modo como são estabelecidos, a forma como o 

entrevistador é recebido pelo entrevistado, o grau de disponibilidade para a concessão do 

depoimento, o local em que é concedido (casa, escritório, espaço público), a postura 

adotada durante a recolha da informação, gestos, sinais corporais e/ou mudanças de tom de 

voz foram elementos significativos para a leitura e para a interpretação, bem como para a 

compreensão do universo investigado.  

                                                
61

 Cada perita atribuiu um valor quantitativo, utilizando a escala: (1) não é coerente; (2) É pouco coerente); (3) indeciso; (4) é coerente; 

(5) é bastante coerente. De igual forma, era possível valorar qualitativamente (caixa de observações) a estrutura apresentada.  
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Para evitar um possível enviesamento despoletado pelo acento castelhano da 

entrevistadora, foram seguidas as recomendações de Sampieri et al. (2008), 

nomeadamente, sobre a importância desta falar sobre si, gerando um clima de confiança 

(rapport) para obtenção de respostas (mais) naturais e espontâneas. 

 

e) Confirmabilidade 

 

A transcrição das entrevistas foi posteriormente reencaminhada para os professores 

entrevistados para garantir a objetividade, a neutralidade e a consensualidade do material 

referencial (Coutinho, 2008). As vinte transcrições devolvidas foram aferidas e foram 

corrigidas algumas informações. Considerou-se que as transcrições não devolvidas 

sugeriam a sua conformidade. A transcrição das entrevistas encontra-se no Anexo 12 do 

CD-ROM. 

 

f) Processo de validação da recolha de dados 

 

Segundo Coutinho (2008), o processo interativo (analytic stance) é a interação entre os 

dados e a sua análise. Refere-se ao fazer fazendo, ou seja, “só recolhendo, analisando e 

confrontando dados concorrentes é possível conseguir uma interação mútua entre o que é 

conhecido e o que precisa de se conhecer” (p. 12). O resultado da investigação qualitativa 

evidenciou-se pela replicação das categorias (verificação da compreensão da 

multiplicidade dos aspetos do fenómeno em estudo) e pela saturação.  

A transcrição e a análise das entrevistas foram verificadas por dois professores 

especialistas do estudo, como forma de garantir as características das respostas face à sua 

multiplicidade como estratégia do processo interativo de recolha e de análise de dados. A 

matriz e a sua subcategorização encontram-se no Anexo 13 do CD-ROM. 

 

g) Pensar de forma teórica 

 

Esta estratégia de verificação de qualidade da entrevista proporcionou sustentabilidade à 

interpretação dos dados recolhidos na dependência do aporte teórico e da capacidade do 

investigador pensar critica e constantemente, recorrendo à retrospeção e à prospeção da 

informação recolhida. Assim, a partir da sua triangulação através de diversas técnicas 

(questionários, entrevistas, análise documental referentes aos programas curriculares), 
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considerou-se possível chegar a conclusões confiáveis e válidas sobre as concepções e a 

reflexão das práticas dos professores que ensinam Dança no 3.º CEB.  

 

3.10.3 Grelha de Kelly (complemento à entrevista) 

 

Clark e Peterson (1986) definem a grelha de Kelly como uma técnica utilizada no estudo 

das teorias implícitas dos professores, a qual foi desenvolvida por Kelly (1955) como 

método para aceder aos constructos pessoais que influenciam a conduta individual. Os 

autores consideram-na uma técnica que permite conferir maior fiabilidade aos dados 

recolhidos nos estudos das teorias e crenças. Por esse motivo é muito utilizada no estudo 

das teorias implícitas dos professores para identificar os constructos pessoais que 

influenciam o comportamento individual (Teixeira, 2004) que é fundamental para 

completar o presente estudo. O procedimento relativo à sua aplicação inicia-se com a 

apresentação de cartões aos participantes (com diferentes características sobre um 

determinado tema de estudo) pedindo-lhes para indicar o cartão mais semelhante às suas 

convicções e/ou práticas, atribuindo-se a essa escolha a designação de “constructo”.  

Segundo Fernandes (2001), a teoria dos constructos pessoais ganhou relevância nos anos 

oitenta do século XX por se tratar de uma concepção menos racionalista, não veiculada 

pela psicologia cognitiva (Feixas & Villegas, 1990) e inscrita no paradigma epistemológico 

construtivista
62

. Em conformidade com Fernandes (2001), os meta princípios desta teoria 

são: i) a natureza do conhecimento como uma construção hipotética e provisória e ii) a 

escolha de valores epistémicos como alternativa a uma posição justificável do 

conhecimento. De acordo com a mesma autora, Kelly organizou a sua teoria com base num 

postulado de onze corolários, segundo os quais “os processos de construção de uma pessoa 

estão psicologicamente canalizados pelos modos como antecipa os acontecimentos” (p. 2). 

De igual modo, alude a uma relação simbiótica entre a construção e a antecipação dos 

acontecimentos de vida que consistem em ações de discriminação. Assim, Fernandes 

(2001) explica o núcleo duro da teoria de Kelly: 

 

 Quando nos tornamos capazes de notar semelhanças e diferenças entre os 

acontecimentos de vida que se repetem, nós estamos aptos de antecipar o 

                                                
62

 O construtivismo alternativo nega a autoridade absoluta dos factos, deixando o ser humano agir proativamente no processo 

de construção e de reconstrução dos significados pessoais (modelados pela permeabilidade do próprio sistema de constructos 

pessoais). A pessoa pode formular construções diferenciadas ou de realidades semelhantes em diferentes momentos do seu 

percurso. 
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significado de acontecimentos futuros, isto é estabelecemos relações 

hipotéticas de similaridade ou diferenciação entre os acontecimentos (qualquer 

experiencia quotidiana emocional, cognitiva ou comportamental vivida pelo 

sujeito, um nível de consciência superficial ou tácito) previamente 

experienciados e os que antecipamos (p.3). 

 

Segundo, Marrero (1993) existe uma multiplicidade de termos para referenciar os 

constructos, tais como “crenças”, “modelos pessoais” ou “conhecimento prático” 

referenciando o conjunto de ideias e de ações para fazer face a situações problemáticas. 

 

3.10.3.1 Concepção, validação e características da grelha de Kelly aplicada no 

presente estudo 

 

 A nossa proposta metodológica centra-se no paradigma do pensamento do professor, 

teoricamente fundamentado pela psicologia cognitiva de corte construtivista e 

interpretativo, admitindo com Carreiro da Costa (2005) que a sua forma de atuar está 

configurada pelos seus pensamentos (teorias implícitas, valores, juízos, crenças). Como 

complemento à entrevista, a matriz de Kelly foi elaborada através de um conjunto de 

cartões com o propósito de aferir os constructos pessoais dos docentes ao planear uma aula 

de Dança, focando quatro subcategorias: a) importância do conteúdo na aula de Dança, b) 

fontes de planificação da aula de Dança, c) organização da aula de Dança, d) dificuldades 

sentidas na aula de Dança. Neste repertório, o desenho de cada cartão, com características 

representativas de diferentes concepções, foi construído por opostos e por comparação de 

elementos empíricos com base nas emergências dos questionários e na revisão de literatura 

(Alves, 2007; Batalha, 2004; Camacho & Noguera, 2002; Gray, 1998), proporcionando-

nos critérios específicos para cada subcategoria do estudo (Quadros 10,11,12 e 13). 

De maneira a evitar-se um posicionamento unilateral, foi permitida ao professor a escolha 

de um ou mais cartões. Assim, a escolha de um só cartão indicaria, em traços gerais, um 

“modelo puro” e a escolha de vários cartões representaria um “modelo combinado”. 

Também considerou-se a possibilidade do professor criar um novo constructo ou modelo 

pessoal através da escolha do cartão “E”.  

A ficha de pontuação de resultados de cada cartão (realizada pelas três peritas que 

validaram o conteúdo da grelha de Kelly no roteiro da entrevista) e a respetiva descrição 

encontra-se no Anexo 8.  
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Quadro 10 Caracterização das concepções dos professores quanto à importância do conteúdo na aula de 

Dança aplicando a Grelha de Kelly 

 

Importância 

Tipos de professor 
 

 

Profesor 

A 

Profesor 

B 

Profesor 

C 

Profesor 

D 
Profesor 

E 

 

C
ar

at
er

iz
aç

ão
 

Não considero 
que seja 

importante o 
conteúdo da 

Dança, apesar 
de estar 

contemplado 
no Programa 

Curricular. 

Considero 
importante o 
conteúdo de 
Dança para 

desenvolver o 
ritmo e as 

coordenações 
percetivo – 

motoras dos 
alunos 

Considero 
importante o 
conteúdo de 
Dança para 

desenvolver nos 
alunos diferentes 

valores 
educativos. 

 

Considero 
importante o 
conteúdo de 

Dança por ser um 
património 

artístico-cultural e 
por desenvolver 

nos alunos a 

capacidade de 
utilizar uma 
linguagem 
expressiva, 

criativa, crítica, e 
comunicativa. 

Sinto que a maior 
dificuldade que 
tenho concentra-

se… (neste 
âmbito pode criar 

livremente um 
novo modelo ou 

realizar 

combinações dos 
modelos 

anteriores). 
 

C
o
n
ce

p
çã

o
 Não há 

Contribuição 
na promoção 
de qualquer 

domínio 
humano. 

 

Contribuição na 
promoção do 

domínio físico. 

Contribuição na 
promoção do 

domínio pessoal e 
social. 

Contribuição na 
promoção do 

domínio criativo. 
 

Nova 
concepção 
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Quadro 11 Caracterização das concepções dos professores acerca das fontes de planificação da aula de Dança 

aplicando a Grelha de Kelly 

 

Fontes de 
planificação 

Tipos de professor  

Profesor 

A 

Profesor 

B 

Profesor 

C 

Profesor 

D 

Profesor 

E 

 

C
ar

at
er

iz
aç

ão
 

Guio-me de 

acordo ao 
programa 
prescrito e 
regime de 

trabalho do meu 
Grupo disciplinar 
no planeamento 

das aulas de 

Dança, porque 
devo cumpri-lo e 

aliás sou 
avaliado. 

Guio-me de 

acordo ao 
protocolo da 

avaliação 
inicial e sigo 
uma mesma 
sequência 

para todas as 
turmas do 

mesmo nível. 
 

Guio-me, em 

raras ocasiões 
pelo Programa 

prescrito, 
porque prefiro 
dar ênfase às 

necessidades e 
preferências dos 

meus alunos. 

Não me guio 

pelo que está 
prescrito no 
Programa 
porque não 
concordo com 
este, preferindo 
dar ênfase ao 
conhecimento 

de Dança que 
possuo. 

Guio-me de 

acordo com… 
(neste âmbito 

pode criar 
livremente um 
novo modelo 
ou realizar 

combinações 
dos modelos 

anteriores). 

C
o
n
ce

p
çã

o
 Fonte centrada 

nas práticas da 
instituição. 

Fonte 
centrada na 

tarefa. 

Fonte centrada 
nos alunos. 

 

Fonte centrada 
no 

conhecimento 
de conteúdo do 

professor. 

Nova 
concepção 
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Quadro 12 Caracterização das concepções dos professores acerca da organização das aulas de Dança 

aplicando a Grelha de Kelly 

 

Organização 

Tipos de professor  

Profesor 

A 

Profesor 

B 

Profesor 

C 

Profesor 

D 

Profesor 

E 

 

C
ar

at
er

iz
aç

ão
 

Organizo o 
ensino da aula 

de Dança 
pensando em 
garantir o seu 
cumprimento 

através de 
movimentos 

básicos e 
coreografias 

simples e 
aprendidas. Os 
alunos repetem 
os passos que 

são iguais para 
todas as turmas 
do mesmo nível. 
 

Organizo o ensino 
da aula Dança 

para garantir que 
meus alunos 

possam produzir 
uma linguagem 

técnica. Planeio as 
aulas, pensando 
nas estruturas 
técnicas dos 
passos que 

apresento/demons
tro explicando 

como se realizam. 

Os alunos repetem 
até dominar a 

técnica correta do 
movimento. 

Organizo o 
ensino da Dança 
pensando que, 
para além do 
domínio da 
técnica dos 

movimentos, os 
alunos 

descobrem 
novas estruturas 
e movimentos 

através da 
atribuição de 

tarefas e 

algumas 
atividades. Os 

alunos 
descobrem, 

criam e recriam 
novos 

movimentos. 

Organizo o 
ensino da Dança 
com propostas 
centradas no 

significado da 
aprendizagem 

da dança 
articulada às 
prioridades e 

necessidades do 
projeto 

educativo e 
curricular da 
escola. Os 

alunos usam a 
linguagem 

corporal como 
forma de 

comunicação. 

Sinto e a maior 
dificuldade que 

tenho 
concentra-se… 
(neste âmbito 

pode criar 

livremente um 
novo modelo ou 

realizar 
combinações 
dos modelos 
anteriores). 

C
o
n
ce

p
çã

o
 

Reprodução 

simples. 
(Organização 

reprodutiva dos 
padrões básicos 
do movimento) 

Reprodução 

elaborada 
(Organização 

reprodutiva dos 
padrões técnicos 
do movimento) 

Inovação não 

contextualizada 
(Produção e 

criação centrada 
no movimento) 

Inovação 

contextualizada 
(Produção e 

criação centrada 
na dinâmica da 

escola) 

Nova 

concepção 
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Quadro 13 Caracterização das concepções dos professores face às dificuldades sentidas na aula de Dança 

aplicando a Grelha de Kelly 

 

Dificuldades 

Tipos de professor 
 

 

Profesor 

A 

Profesor 

B 

Profesor 

C 

Profesor 

D 

Profesor 

E 

 

C
ar

at
er

iz
aç

ão
 

Sinto que a 
maior 

dificuldade 
que tenho 

concentra-se 

na falta de 
conhecimento 

de dança o 
que implica 
não saber 

ensinar esta 
matéria/área e 
estar fora da 

minha zona de 

conforto para 
expor-me e 
demonstrar 

movimentos. 

Sinto que a 
maior 

dificuldade que 
tenho 

concentra-se na 

falta de 
motivação dos 

alunos em 
aprender Dança. 
As turmas são 
heterogéneas e 
grandes o que 

propicia 
indisciplina. Os 

rapazes causam 
problemas. 

Sinto que a 
maior 

dificuldade que 
tenho 

concentra-se na 

falta de recursos 
para seccionar 
dança: espaços 

adequados, 
aparelhagem, 
tempo para 

cumprir com o 
Programa de 

dança. 

Sinto que a 
maior 

dificuldade que 
tenho 

concentra-se em 

lidar 
basicamente 

com a 
composição e 

criação de 
movimentos. 

Sinto que a maior 
dificuldade que 
tenho concentra-

se… (neste 
âmbito pode criar 

livremente um 
novo modelo ou 

realizar 
combinações dos 

modelos 
anteriores). 

C
o
n
ce

p
çã

o
 Centrado no 

conhecimento 
de conteúdo e 
conhecimento 

didático 
básico do 
professor 

Centrada nos 
alunos, 

principalmente 
nos rapazes. 

 

Centrado nos 
recursos 

materiais e 
temporais. 

Centrada no 
conhecimento 
didático para 
induzir a aula 
num ambiente 

criativo. 

Nova 
concepção 
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3.10.3.2 Estrutura da entrevista 

 

A entrevista (Anexo 10) foi organizada em quatro blocos por referência aos eixos do 

estudo (características dos professores, pensamentos pré-ativos, pensamentos pós-ativos e 

teorias e crenças) neles integrando aspetos que emergiram no questionário. O Quadro 14 

apresenta as subcategorias que foram consideradas na sistematização da informação 

recolhida.  

 

 

Quadro 14 Subcategorias que estruturam a entrevista 

 

Bloco I Dados pessoais e profissionais dos professores 

 

 

Características dos 

professores 

inquiridos através da 

entrevista 
 

 
Objetivo: 
 
- Obter dados pessoais e 
profissionais para 
reconhecer informação 

obtida dos participantes na 

entrevista. 

 

 

 Género 

 Idade 

 Formação inicial e contínua 

 Tempo de serviço 

 Situação profissional 

 Localização da escola onde exerce funções docentes 

 Área de ensino da Dança (EF, EA, ARE do DE) 

 

 

Blocos Subcategorias 

 

Bloco II 

 

Categoria: 

Pensamentos 

Pré-ativos 
 

Objetivo:  

-Complementar informação 
relativa aos pensamentos 

pré ativos do professor de 
EF, EA e ARE que ensina 
Dança na escola obtidos no 
estudo extensivo. 

 

 

 

a. Fontes privilegiadas na planificação do ensino da Dança  

b. Modo de decidir a planificação da aula de Dança. 

c. Abordagens do ensino da Dança (formas e conteúdo)  

d. Momento da inclusão da Dança na planificação de 

Educação Física. 

e. Organização do ensino da Dança - Modo como 

disponibiliza e apresenta o conteúdo de Dança  

f. Finalidades do ensino da dança (para quê) 
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(Continuação) Quadro 14 – Subcategorias que estruturam a entrevista   

 

Blocos Subcategorias 

 

Bloco III 

 

Categoria: 

Pensamentos 

Pós-ativos 
 

 
Objetivos:  
-Conhecer a natureza das 
práticas educativas que são 
promovidas pelos 
professores de EF, de EA e 
de ARE (DE) envolvendo a 

Dança na escola. 
 
- Refletir sobre as práticas 
que implicam a promoção 
da Dança na escola. 
 
- Conferir as dificuldades 
práticas de ensino sentidas 

pelos professores de EF, EA 
e ARE   

g. Reevocação do primeiro contacto de ensino da Dança 

h. Indicadores de sucesso de uma aula de Dança 

i. Reflexão sobre o papel da Dança  

j. Reflexão sobre articulação entre EF e EA 

k. Reflexão sobre a possível articulação entre o ensino 

genérico de EA e o ensino vocacional 

l. Reflexão sobre a dinamização externa de ARE 

m. Expetativas sobre o ensino e a promoção da Dança 

n. Benefícios da prática da Dança na escola  

o. Dificuldades e desafios dos professores face ao ensino da 

Dança na escola  

p. Tipo de práticas que envolvem a Dança na escola  

 

 

Bloco IV 

 

Categoria: 

 Teorias 

(conhecimento) e 

Crenças 

(concepções) 

 
Objetivos: 
 

-Caracterizar as diferentes 
crenças (importância, valor 
e significado) 
- Complementar dados 
sobre as crenças dos 
professores de EF, EA e 
ARE face à Dança e o 
ensino da Dança. 

q. Reevocação do primeiro contacto pessoal com a Dança  

r. Formação em Dança  

s. Gosto pela Dança 

t. Formas de Dança favoritas 

u. Gosto pelo ensino da Dança 

v. Grau da importância atribuído ao ensino da Dança  

w.  Importância da Dança comparativamente com outras 

matérias, áreas e modalidades. 

x. Valor pedagógico atribuído ao ensino da Dança 

y. Significado pessoal sobre a Dança  

 

 

3.10.3.3 Administração da entrevista 

 

Foi aplicada a entrevista a nível nacional, a todos os professores que deixaram o seu 

contacto no questionário de forma voluntária, disponibilizando-se a participar no segundo 

momento do estudo, nomeadamente na fase intensiva através de entrevista.  
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3.11 Técnicas de análise e de tratamento da informação recolhida 

 

As técnicas preferenciais em uso integraram procedimentos estatísticos (descritivos e 

inferenciais) e análise de conteúdo das produções escritas naquilo que Mertens (2005) e 

Muijs (2004) apelidam de mixed methods. 

 

3.11.1. Procedimentos estatísticos 

 

A estatística é uma ferramenta que possibilita a “leitura” dos dados na sua formulação mais 

genérica e a sua transformação num outro sistema informacional mais preciso e 

referenciado aos objetivos que presidem à sua análise. Nesse sentido, e um pouco à 

semelhança da análise de conteúdo, passa-se de um aparente caos ordenado a uma nova 

construção de sentido.  

Neste estudo para analisar os dados recolhidos através do inquérito por questionário, 

utilizamos o programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 18.0 para 

Windows.  

A análise estatística contemplou uma parte descritiva (frequências absolutas e relativas, 

médias e desvios padrão) e estatística inferencial. Nesta, utilizou-se como referência para 

aceitar ou rejeitar a hipótese um nível de significância α ≤ ,05. Utilizou-se o teste de Mann-

Whitney nas situações em que se comparou dois grupos e as variáveis dependentes eram de 

tipo ordinal e o teste de Kruskal-Wallis quando se comparou mais de dois grupos em 

variáveis dependentes de tipo ordinal. Neste caso, como o SPSS até à versão 18.0 não 

possui testes de comparação múltipla a posteriori para o teste de Kruskal-Wallis procedeu-

se como descrito em Marôco (2007). Basicamente isto consiste em ordenar a variável 

dependente através do procedimento Rank Cases e depois utilizar o teste de comparação 

múltipla da Anova One-Way sobre a nova variável ordenada. Para facilidade de 

interpretação apresentaremos nas estatísticas descritivas os valores das médias e não os 

valores das ordens médias. 

 

3.11.2 Análise de conteúdo 

 

Para analisar os dados recolhidos através do inquérito por entrevista recorremos à análise 

de conteúdo, definida por Bardin (2008) como “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
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conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/receção destas mensagens” (p. 42).  

Neste estudo, a técnica de análise de conteúdo (com apoio da ferramenta informática Nvivo 

9) foi utilizada para efetuar o tratamento da informação recolhida através de entrevistas. 

Conforme Bauer e Gaskell (2008), os materiais textuais escritos são os mais tradicionais, 

podendo ser manipulados na busca de respostas às questões de investigação. À audição 

flutuante dos registos orais dos professores, seguiu-se a sua transcrição, exploração, 

codificação e interpretação, obedecendo aos princípios 
63

 que regulam as técnicas de 

análise de conteúdo sugeridas por Bardin (2008).  

 

3.12 Amostra do estudo  

 

O presente item corresponde à apresentação da caracterização das amostras sobre as quais 

se debruçou o estudo empírico e cujos dados foram recolhidos através de dois instrumentos 

de inquirição (questionário e entrevista). 

 

3.12.1 Caracterização da amostra obtida através do questionário 

 

O tipo de amostra referente à fase extensiva foi de conveniência (Sampieri et al., 2008). A 

taxa de retorno perfez uma amostra efetiva de 557 professores.  

Como já tivemos oportunidade de referir no enquadramento teórico, o ensino da dança 

pode ser concretizado nas áreas de Educação Física, de Educação Artística e nas 

Atividades Rítmicas e Expressivas (Desporto Escolar). Partindo desta noção, aplicou-se o 

questionário à totalidade dos professores do 3.º CEB que ensinam Dança na escola nas 

áreas mencionadas, distribuídos por todo o país. A totalidade da amostra de professores 

inquiridos através do questionário pode ser visualizada na Figura 12.  

 

 

 

  

                                                
63 Regra da exaustividade: todos os elementos do corpus ou conjunto de documentos submetidos aos procedimen tos analíticos 

devem ser usados. Regra da representatividade: a amostra deve ser parte representativa do universo. Regra da homogeneidade:  

os documentos retidos devem obedecer a critérios precisos de escolha. Regra de pertinência: os documentos retidos devem 

corresponder ao objetivo que suscita a análise. 
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Figura 12 Número de professores e localização geográfica dos inquiridos por questionário 

 

Na mesma linha, a Tabela 1 pretende disponibilizar informação quanto à área de ensino 

dos docentes inquiridos (EF, EA e ARE do DE). Verifica-se que os professores mais 

representados lecionam Educação Física (EF) e assumem também o ensino da Dança na 

área de Educação Artística (EA) e na área das Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar (ARE do DE). De acordo com os dados disponibilizados pelo Gabinete 

de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE, 2009) o número de professores 

existentes na área de Educação Física no 3.º CEB era de 5689 pelo que é possível assignar 

à amostra, um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 4,0%. 

  

DREALG 

   n= 20 

    3,59% 

 

 

DREC 

n= 85 

15,26% 

 

DREA  

n= 15 

2,69% 

 

DRELVT 

n= 167 

29,98% 

DREN 

n= 270 

48,47% 

 

 
LEGENDA 
 
DREN: Direcção Regional de Educação 
do Norte 
DREC: Direcção Regional de Educação 

do Centro 
DRELVT: Direcção Regional de 
Educação de Lisboa e Vale do Tejo 
DREA: Direcção Regional de Educação 
do Alentejo 
DREALG: : Direcção Regional de 
Educação do Algarve 
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Tabela 1 Distribuição dos professores que ensinam Dança nas áreas de Educação Física, Educação Artística e 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

 Fa Fr 

 EA 15 2,69 

EF 247 44,34 

ARE + EF 114 20,46 

ARE 1 0,17 

EA + EF 41 7,36 

EA + EF + ARE 23 4,12 

Não ensina dança 116 20,82 

Total 557 100,00 

 

Estes resultados levam-nos a pensar que a promoção da Dança na escola passa 

preponderantemente pela área curricular de EF (44,34%); sendo as ARE + EF (20,46%) a 

segunda área que mais parece promover o ensino da Dança em contexto escolar 

comparativamente com a área curricular disciplinar de EA + EF (7,36%) e EA+EF+ARE 

(4,12%). Lembramos que a disciplina de ARE do DE é lecionada, de forma geral, pelo 

professor de Educação Física por fazer parte do projeto de Educação Física de uma escola.  

No presente estudo identificou-se que um mesmo professor pode lecionar ou ter lecionado 

Dança de forma simultânea em duas áreas (EF + ARE ou EF + EA) ou em três áreas (EF+ 

EA + ARE), independentemente de se terem encontrado professores que apenas indicaram 

lecionar numa área. Face ao anteriormente exposto, uma das razões que explica estes dados 

tem a ver com o facto da Dança, na área de EA poder ser assegurada por qualquer docente 

dos quadros (Decreto-lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro, alterado pelo Decreto-lei n.º 18/2011 

de 2 de Fevereiro) e a nova revisão curricular (Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho).  

 

3.12.1.1 Caracterização pessoal e académico profissional dos professores 

participantes no questionário 

 

O primeiro bloco do questionário tinha como objetivo caracterizar a amostra e, nesse 

sentido, compreende dimensões como: 

 

a) Género: No que se refere a este item, verificámos que 54,93% dos professores 

inquiridos são do género feminino, correspondendo o género masculino aos restantes 

45,07%, conforme se pode observar na Tabela 2. 
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Tabela 2 Género dos professores inquiridos por questionário 

 

 Fa Fr 

 Feminino 306 54,93 

Masculino 251 45,07 

Total 557 100,00 

 

 

Quanto ao género, continua a constatar-se a feminização do corpo docente, embora não de 

forma tão evidente mostrando-se implicação do género masculino.  

 

b) Idade: Relativamente à idade dos professores da amostra, estamos perante uma 

distribuição etária assimétrica (Tabela 3), dada a existência de outliers, isto é valores 

numericamente discrepantes do conjunto de dados recolhidos. A classe modal desta 

distribuição é a correspondente ao intervalo [36-40] anos, cuja representatividade 

ronda os 30,87% (172).   

 

Tabela 3 Idade dos professores inquiridos por questionário 

 

 Fa Fr 
Fr 

acumulada 

 21-25 5 0,89 ,89 

26-30 63 11,31 12,20 

31-35 133 23,87 36,09 

36-40 172 30,87 66,96 

41-45 90 16,15 83,12 

46-50 55 9,87 93,99 

> 50 39 7,00 100,00 

Total 557 100,00  

 

Assim, trata-se de um corpo profissional, cuja média de idades é de 38,5 anos (± 7,0 anos).   

 

c) Perfil académico: Outro item utilizado para descrever a amostra foi a caracterização do 

seu perfil académico. Esta dimensão refere-se ao “sistema educativo”, hierarquicamente 

estruturado e cronologicamente classificado, desde a educação pré-escolar até ao ensino 

superior e estudos académicos de pós-graduação. Quer isto dizer que a aprendizagem é 

certificada sob responsabilidade de profissionais qualificados, correspondendo à 

aprendizagem no âmbito dos sistemas de educação e de formação. 
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c1 ) Formação Inicial: Relativamente à formação inicial nem todos os professores são 

licenciados no âmbito do grupo de recrutamento da EF, embora se constate que 98,19 % 

(547) possuem formação inicial nessa área (Tabela 4).  

 
Tabela 4 Formação inicial dos professores inquiridos por questionário 

 

 Fa Fr 

 Ciências do Desporto e Educação Física 365 65,52 

Dança 4 0,72 

Educação Física 183 32,84 

Educação Musical 2 0,35 

Línguas e Literaturas Modernas 1 0,17 

Educação Física Especial 1 0,17 

Teatro 1 0,17 

Total 557 100,00 

 

A formação inicial predominante dos professores inquiridos é em Ciências do Desporto e 

Educação Física e Educação Física. 

 

c2 ) Envolvimento em estudos de pós-graduação: Segundo a Tabela 5, a maioria dos 

professores apenas possui licenciatura (65,17%), ao passo que os estudos de mestrado são 

referidos por 97 participantes, sendo que 9 referem-se à conclusão do segundo ciclo de 

Bolonha. Os estudos de pós-graduação são mencionados por 14,54% dos docentes (81) e 

1,25% (7) fizeram estudos de doutoramento. 

 
Tabela 5 Grau académico dos professores inquiridos por questionário 

 

 Fa Fr 
Fr 

acumulada 

 Licenciatura 363 65,17 65,17 

Pós-graduação 81 14,54 79,71 

Mestrado 97 17,41 97,13 

Mestrado (2.º Ciclo de Bolonha) 9 1,61 98,74 

Doutoramento 7 1,25 100,00 

Total 557 100,00  

 

Consideramos que o envolvimento em estudos de pós-graduação é relativamente 

expressivo por referência ao conjunto de professores inquiridos, sendo os cursos de pós-

graduação e de mestrado que contam com maiores frequências (187), talvez por terem um 
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período de duração menor e, como tal, de menor investimento. Ainda assim, é de destacar 

a taxa de frequência de cursos de Doutoramento, não obstante o seu caráter residual que se 

situa nos 1,3% (7).  

 

d) Percurso profissional: Em traços gerais, o percurso profissional diz respeito ao 

conjunto de atividades desenvolvidas em função dos saberes e das competências exigidos 

para o desempenho de determinada profissão, bem como as diferenciadas funções, papéis 

e/ou cargos desempenhados nos contextos de trabalho.  

Nesse sentido, qualquer abordagem ao percurso profissional de um conjunto de professores 

pressupõe, em nosso entendimento, considerar a situação profissional e o exercício de 

funções docentes, ou seja, o tempo de serviço.  

 

d1 ) Situação profissional (vínculo de trabalho): Relativamente à situação profissional 

(Tabela 6), a maioria dos professores inquiridos possui uma situação profissional estável: 

62,11% pertencem aos quadros de nomeação definitiva e 6,28% aos quadros de zona 

pedagógica totalizando 68,39%. Porém, uma expressão considerável de professores, na 

ordem dos 30,87%, encontra-se em situação de contrato.  

 

Tabela 6 Situação profissional (vínculo de trabalho) dos professores inquiridos por questionário 

 

 Fa Fr 

 PQND 346 62,11 

PQZP 35 6,28 

Contratado 167 30,87 

Substituição 4 0,72 

Total 557 100,00 

 

d2 ) Tempo de serviço: Pelos resultados sistematizados na Tabela 7, mais de metade dos 

professores 52,06% (290) indicam que o seu tempo de serviço se enquadra no intervalo [6, 

15] anos. Cerca de 17,41% dos docentes (97) tem entre 16 e 20 anos de serviço e 

aproximadamente 10,00% (54) tem entre 20 e 25 anos. Com mais de 25 anos de serviço 

apresentam-se 7,54% dos inquiridos (42). Por outro lado, existem professores com 

reduzido tempo de serviço, mediando entre 0 a 5 anos 13,28%, (74). Deste modo a média 

do tempo de serviço calculada é de 13,8 anos (± 7,4 anos). 
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Tabela 7 Tempo de serviço (anos) dos professores inquiridos por questionário 

 

 Fa Fr 
Fr 

acumulada 

 0-5  74 13,28 13,28 

6-10 126 22,62 35,90 

11-15 164 29,44 65,35 

16-20 97 17,41 82,76 

21-25 54 9,69 92,46 

> 25  42 7,54 100,00 

Total 557 100,00  

 

De modo geral, verifica-se pelo tempo de serviço que a maior parte dos professores se 

encontra num período de experiência alargada relativamente à sua atividade profissional. 

Ainda assim, e considerando o paradigma no qual se enquadra o presente estudo, relembra-

se que o conhecimento profissional advém não apenas da experiência (prática), mas, 

sobretudo, da reflexão que lhe assiste, dos mecanismos de formação contínua e da 

disponibilidade para aprender ao longo da vida. Bolivar (2002) afirma que “o 

desenvolvimento de uma carreira é um processo que, embora pareça linear, apresenta 

avanços, recuos, descontinuidades ou mudanças imprevisíveis” (p. 52). Para o autor, as 

teorias do desenvolvimento dos adultos e do desenvolvimento profissional dos professores 

vêm empregando os ciclos de vida profissional como uma maneira de entender a evolução 

profissional e ainda o grau de compromisso ou implicação com a mudança e a inovação
64

.  

 

d3 ) Âmbito/Ciclo de ensino: Os professores inquiridos exercem funções docentes em 

vários ciclos de ensino, interessando-nos particularmente a docência no 3.º CEB. Pela 

observação dos dados sistematizados na Tabela 8, percebe-se que, previsivelmente, esse 

ciclo de ensino agrega o maior número de inquiridos (73,07%). Em alguns casos, a 

intervenção faz-se, concomitantemente, com incursões no 2.º CEB e no ensino secundário.  

  

                                                
64

 Huberman (1995) aponta 5 ciclos na vida profissional dos professores, atentando nos anos de experiência. O início da carreira  (três 

primeiros anos) é marcado pela entrada e pelos contactos iniciais com a profissão, caracterizando-se pela descoberta. Nesta fase, são 

explorados os contornos da profissão e são feitas as primeiras opções profissionais. A seguir, entre 4 e os 6 anos de exercício, vem a fase 

de estabilização, marcada pela consolidação das habilidades, pelo compromisso com as escolhas profissionais e pela autonomia e 

segurança no enfrentar das situações e na consolidação da prática pedagógica e da forma de ser professor. Esta fase é fundamental para a 

construção da identidade profissional. Entre 7 e 25 anos de experiência, o professor vive a fase de diversificação e experimentação, 

marcada pela busca de atualização e de melhores expetativas profissionais. Na luta contra a rotina e o tédio, procura novas experiências 

dentro e fora da sala de aula e alguns ficam atentos a novos desdobramentos da carreira e a cargos de ascensão profissional mais 

valorizados e mais bem remunerados do que a docência. Muitas vezes, o enfrentamento dos desafios, as condições de trabalho e o 

balanço do percurso profissional são marcados por incertezas e por momentos de crise, desencadeando a fase de questionamento ou de 

redelineamento. 
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Tabela 8 Âmbito/Ciclo de ensino dos professores inquiridos por questionário 

 

 Fa Fr 

 3.º CEB 407 73,07 

2.º e 3.º CEB 49 8,79 

2.º CEB com envolvimento no 3. CEB 41 7,36 

3.º CEB e secundário 60 10,77 

Total 557 100,00 

 

a) Localização geográfica por Direção Regional de Educação: Esta variável 

identifica a localização geográfica da escola, onde o professor leciona, o que também 

permite contextualizar as suas respostas. Constata-se na Tabela 9 que a maioria dos 

inquiridos pertence à DREN (48,47%) e a menor representação é da DREAL (3,59%) 

e da DREA (2,69%), o que pode dever-se ao facto de serem regiões mais despovoadas 

e, como tal, com menos estabelecimentos de ensino  

 

Tabela 9 localização geográfica da escola segundo a Direção Regional de Educação onde o professor se 

encontrava a lecionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Experiência pessoal em Dança adquirida no percurso de vida: Como já 

tivemos oportunidade de referir, a experiência pessoal encontra-se imbricada na 

profissionalidade dos sujeitos. Esta natureza indissociável permite, em certa medida,  

compreender determinados comportamentos, atitudes e ações. Segundo a experiência 

como praticante de Dança, uma percentagem significativa (59,61%) de professores 

inquiridos refere nunca ter praticado Dança. Porém, 37,34% dos professores tiveram 

oportunidade de vivenciá-la (Tabela 10).   

 Fa Fr 

 DRELVT 167 29,98 

DREC 85 15,26 

DREN 270 48,47 

DREA 15 2,69 

DREAL 20 3,59 

Total 557 100,00 
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Tabela 10 Professores inquiridos por questionário com prática de Dança 

 

 Fa Fr 

 Não 332 59,61 

Sim 208 37,34 

Total 540 96,95 

 Omissos 17 3,05 

Total 557  100,00 

 

Dos respondentes (208) que afirmam ter praticado (e que ainda praticam) dança, pensámos 

ser interessante conhecer as respetivas modalidades (Tabela 11), sendo este um indicador 

que possibilita também compreender as práticas com os alunos, adquirindo sentido a 

máxima segundo a qual “só se ensina, o que se sabe”. 

  
Tabela 11 Formas de Dança praticada pelos professores inquiridos por questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que são as danças aeróbicas 23,56% (49), as danças sociais 16,83% (25) e as 

danças hip-hop/funk 13,94% (29) que reúnem maior representação. Com frequências 

menores encontram-se a Dança clássica, a Dança étnica, a Dança Moderna e Dança 

Criativa (educativa). 

A Tabela 12 pretende ilustrar a experiência no ensino da dança (em anos) dos professores 

inquiridos, fazendo-o por referência às áreas disciplinares de EF (425), de EA (79) e de 

ARE do DE (138), lembrando que um professor de EF pode lecionar em mais do que uma 

área ( EF, EA e/ou ARE do DE). 

  

 Fa Fr 

Dança tradicional 18 8,65 

Sociais 35 16,83 

Clássica 8 3,85 

Moderna 11 5,29 

Hip-Hop-Funk 29 13,94 

Aerobica 49 23,56 

Contemporânea 10 4,81 

Criativa 11 5,29 

Jazz 15 7,21 

Étnica 7 3,37 

Omissos 15 7,21 

Total 208 100,00 
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Tabela 12 Experiência no ensino da Dança (em anos) dos professores de Educação Física, Educação 

Artística e Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

  EF EA ARE 

 

 

Até 1 ano Fa 43 20 20 

 Fr 10,12 25,32 14,49 

2-5 Fa 116 23 41 

 Fr 27,29 29,11 29,71 

6-10 Fa 61 12 23 

 Fr 14,35 15,19 16,67 

> 10 anos Fa 64 2 7 

 Fr 15,06 2,53 5,07 
Subtotal Fa 284 57 91 

  Fr 66,82 72,15 65,94 

 Omissos Fa 141 22 47 

  Fr 33,18 27,85 34,06 

 Total 425 79 138 

 

Os dados mostram que, na área de EF, apenas 15,06 % dos professores referem dar aulas 

de Dança há mais de 10 anos. Este número aumenta para 27,29%, (116) quando se trata de 

experiência de ensino da Dança entre dois a cinco anos. Todavia 10,12%, (43) dos 

professores possuem menos de experiência no ensino da Dança (até 1 ano). Este resultado 

é coincidente com a alteração do Programa de Educação Física (Reajustamento) a partir de 

2001, no qual se verificou o reforço da matéria alternativa de Dança, tendo sido a possível 

condição que impulsionou a prática de ensino da Dança nas aulas de EF.   

Na área de EA, cerca de 1/4 dos professores também possui entre dois a cinco anos de 

experiência de ensino da Dança (29,11%), seguindo-se os professores que possuem até um 

ano de experiência (25,32%; 20), sendo escassos os que possuem mais de dez anos de 

serviço (2,53%; 2). Este resultado é também coincidente com a inclusão da Dança como 

disciplina autónoma de Educação Artística na matriz curricular do 3º CEB promovida pela 

reorganização curricular de 2001, pelo que são poucos os anos de experiência nesta área.  

No que respeita à área de ARE do DE, a maioria dos professores (29,71%; 41) também 

possui entre dois a cinco anos de experiência de ensino da Dança, sendo poucos os que 

contabilizam mais de dez anos (5,07%; 7). 

Na presente amostra observa-se que a maioria dos professores inquiridos possui menos de 

10 anos de ensino da Dança, sendo que 33,18%; 27,85% e 34,06% dos professores de EF, 

EA e ARE do DE respetivamente ficaram omissos, não respondendo a esta questão. 

  



 PARTE II     ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO 3  CONFIGURAÇÃO DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

 

141 

3.12.2 Caracterização da amostra obtida através de entrevista 

 

A amostra da entrevista integrou alguns dos professores inquiridos na fase extensiva (por 

questionário) que manifestaram disponibilidade para participar na segunda fase intensiva 

do estudo com o intuito de aprofundar alguns indicadores emergentes nos questionários. 

Deste modo, a amostra perfez um total de 63 professores (11,31% da amostra inquirida por 

questionário) distribuídos geograficamente em território português, como pretende ilustrar 

a Figura 13. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Número de professores e localização geográfica dos inquiridos por entrevista 

 

Sabendo que um professor de EF pode lecionar Dança em EA e ARE do DE 

simultaneamente, agrupamos as respostas dos 63 professores por áreas. Deste modo 

obtivemos na área de EF, 61respostas (28 professores lecionam unicamente Dança na área 

de EF; 8 professores não lecionam Dança em EF; e os restantes 25 professores lecionam 

Dança simultaneamente em EA e em ARE do DE); 20 respostas para a área de EA e 21 

respostas para a área de ARE do DE. 

 

 

LEGENDA 

 

DREN: Direcção Regional de 

Educação do Norte 

DREC: Direcção Regional de 

Educação do Centro 

DRELVT: Direcção Regional 

de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo 

DREA: Direcção Regional de 

Educação do Alentejo 

DREALG:Direcção Regional 

de Educação do Algarve 

 

DREN 

n= 16 

25,40% 

 

DREC 

n= 13 

20,63% 

 

DRELVT 

n= 21 

33,33% 

 DREA 

n= 6 

9,52% 

 

 

DREALG 

n= 7 

11,11% 
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3.12.2.1. Caracterização pessoal e académico profissional dos professores 

participantes na entrevista 

 

O primeiro bloco da entrevista teve como principal finalidade obter informações pessoais 

acerca dos professores, na medida em que esse conhecimento permite, com maior ou 

menor liberdade, perceber atitudes, comportamentos e atuações. O conjunto destes dados 

encontra-se no Anexo 15. 

 

a) Género dos professores participantes na entrevista: A fase de inquirição por 

entrevista integrou 63 professores, dos quais 44,44% (28) do género masculino e 

55,56% (35) do género feminino. Em traços gerais, existe uma certa equidade na 

amostra que denota na inclusão do ensino da Dança por parte do género masculino. 

 

b) Idade dos professores participantes na entrevista: A média de idades dos 

professores entrevistados é de 40,15 anos (± 8.09), o que significa estarmos perante 

um grupo caracterizado pela estabilidade laboral e profissional (Cross, 1984).  

 

c) Tempo de serviço dos professores participantes na entrevista: A média do 

tempo de serviço dos professores é de 15,68 anos (±8.88), o que traduz uma vasta 

experiência profissional docente. 

  

d) Formação Inicial/profissional dos professores participantes na entrevista: 

Relativamente à formação profissional, 60 professores são licenciados em Educação 

Física, um professor em Educação Física e Dança e apensa dois professores são 

licenciados em Dança, o que nos permite afirmar que o ensino da Dança no sistema 

educativo público é maioritariamente assegurado pelos primeiros, independentemente 

da área curricular lecionada. 

 

e) Situação profissional dos professores participantes na entrevista: A maioria 

dos professores (66,67%) possui uma situação profissional estável, integrando os 

quadros da escola. Por outro lado, 33,33% dos professores são contratados.  

 

f) Localização da escola dos professores participantes na entrevista: No estudo 

participaram professores das diferentes direções regionais de educação (Figura 14), 
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pelo que relembramos que 21 professores pertencem à DRELVT (33,33%); 16 à 

DREN (25,40%); 13 à DREC (20,63%); 6 à DREA (9,52%) e 7 à DREAL (11,11%).  

 

g) Área de ensino da Dança dos professores participantes na entrevista:  De 

acordo com os referenciais abordados no capítulo 2, a Dança pode ser ministrada na 

área curricular de EF (como matéria ou conteúdo), na área curricular de EA (como 

disciplina autónoma) e na área não curricular correspondente ao Desporto Escolar 

(através da modalidade das ARE). Assim, e considerando a possibilidade de um 

mesmo professor poder assegurar e lecionar Dança em três áreas, participam na fase 

de entrevista 63 professores (Tabela 13).  

Observa-se que 61 professores lecionam na área disciplinar de EF e apenas 28 professores 

de EF não ensinam em qualquer outra área de ensino. Este dado é coerente com a 

distribuição realizada no questionário no qual se afirma que a maioria dos professores que 

leciona Dança na escola, seja na área de EA ou de ARE do DE são os professores de 

Educação Física.  

 

Tabela 13 Distribuição dos professores que ensinam Dança na área de Educação Física, Educação Artística e 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 
Áreas/ 

Professores 

 
EF/ARE 

 
EF/EA 

 
EF 

 
EA 

 
EF/EA/ARE 

 
Total 

 
Fa 

 

 
15 

 
12 

 
28 

 
2 

 
6 

 
63 

 
Fr  

 
23,81% 

 
19,05% 

 
44,44% 

 
3,17% 

 
9,52% 

 
100,00% 

 

 

 

A caracterização dos professores participantes no questionário e na entrevista encontra-se 

sintetizada na Tabela 14.  

O perfil académico dos professores participantes revela que a promoção da Dança no 3.º 

CEB é (essencialmente) da responsabilidade dos professores com formação em Educação 

Física. 
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Tabela 14 Síntese da caracterização dos professores inquiridos por questionário e entrevista 

 

  Questionário Entrevista 
 

 

  Fa           Fr Fa Fr 

Género Feminino 306         54,93 28 55,56 

 Masculino 251         45,07 35 44,44 

Idade média /anos 38,50 40,15  

Formação inicial Ed. Fis/Desporto 548        98,39 61 96,80 

 Dança 4           0,71 2 3,20 

 Outros 5        0,89 0 0,00 

Situação Profissional PQND 346        62,11 40 63,49 

 PQZP/destacado 35          6,28 7 11,11 

 Contratado 167         29,98 16 25,40 

 Substituição 4         0,72 0 0,00 

Localização DREA 
15             2,69 6 9,52 

geográfica DREALG 
20             3,59 7 11,11 

da escola DREALVT 
167          29,98 21 33,33 

 DREC 
85           15,26 13 20,63 

 DREN 
270           48,47 16 25,40 

Tempo de serviço intervalo 
[6  - 15] media 15,68  

 

Trazendo à discussão os sujeitos de ambas as amostras obtidas, através de questionário e 

da entrevista, observa-se que o género feminino é predominante. No entanto, o género 

masculino revela-se emergente no que respeita ao ensino da Dança na escola portuguesa ao 

nível do 3.º CEB, se em comparação com os primórdios do que foram as primeiras 

intervenções
65

 em contexto nacional ou, ainda, posteriores estudos mostrando reduzida 

intervenção de docentes de género masculino no ensino da Dança (Gonçalves, 2007) e 

ligeira predominância do género feminino (Teixeira, 2004). 

Relativamente à idade prevalecem as semelhanças entre os sujeitos da amostra do 

questionário cuja média de idades é de 38,5 anos (± 7,0 anos) e da entrevista é de 40,15 

anos (± 8.09).  

Relativamente à situação profissional a maioria dos professores inquiridos pertencem aos 

quadros de nomeação definitiva e de zona pedagógica o que significa estarmos perante um 

quadro de docentes, maioritariamente, com situação profissional estável. 

Quanto ao tempo de serviço, a grande parte dos docentes inquiridos no questionário 

enquadram-se no intervalo [6, 15] anos de serviço, sendo a média do tempo de serviço dos 

                                                
65

 Ver capítulo 1 sobre as reminiscências da Dança na escola.  
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professores inquiridos na entrevista de 15,68 anos (±8.88) e refletindo uma alargada 

experiência profissional no exercício da atividade docente. 

Quanto à localização geográfica das amostras, ambas, concentram-se na DREN, DRELVT 

e DREC. 

Finda a caracterização da amostra do questionário e da entrevista realizar-se-á a 

apresentação dos resultados. 
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4.1. Introdução da Parte III  

 

Na sequência da questão central que orienta o presente estudo, importa perceber quais são 

as concepções e as práticas dos professores de Educação Física, de Educação Artística e de 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar acerca do ensino da Dança no 3º 

ciclo do Ensino Básico em Portugal.   

Lembramos que o universo conceptual do paradigma do pensamento do professor está 

sintetizado em três categorias: a) planificação docente (pensamentos pré-ativos e pós-

ativos); b) pensamentos e decisões interativas, e c) teorias e crenças ou concepções do 

professor. Por necessidade de delimitação temática, organização didática e de 

realinhamento conforme aos nossos objetivos de estudo, a planificação docente foi dividida 

em dois blocos ou categorias: os pensamentos pré-ativos e pós-ativos do professor. Dos 

pensamentos pré-ativos depreender-se-á a resposta relativa às práticas de ensino projetadas 

na planificação da Dança (o que, como e para quê ensinar Dança) e através dos 

pensamentos pós-ativos conhecer-se-á a natureza das práticas educativas que envolvem a 

Dança no contexto escolar
66

, os indicadores de sucesso de uma aula e as dificuldades 

práticas do professor. A partir das teorias e crenças enquadrar-se-ão as concepções do 

professor que leciona Dança.       

A parte III correspondente à apresentação da análise e da discussão dos resultados da 

informação recolhida e, para maior inteligibilidade, dividir-se-á em quatro capítulos: 

pensamentos pré-ativos, pensamentos pós-ativos, teorias e crenças e a relação entre as 

dificuldades práticas do professor, o grau de conhecimento de Dança e o grau de 

conhecimento didático de ensino da Dança adquirido no percurso de vida pessoal e 

profissional.  

Em traços gerais, a Figura 15 pretende elucidar a estruturação da análise e da apresentação 

da informação recolhida (fase extensiva obtida através de questionário e fase intensiva 

obtida através de entrevista), caracterizando os pensamentos pré-ativos, pós-ativos, as 

teorias e crenças dos professores que ensinam Dança nas áreas de EF, de EA e de ARE 

(DE). A apresentação da descrição, da análise e da interpretação de cada tópico será 

realizado na perspetiva dos resultados obtidos através dos instrumentos de inquirição 

principais (questionário e entrevista), respeitando o critério da observação global, o qual 

                                                
66

 Nomeadamente em projetos escolares, cientes da natureza interatuante do modelo de estudo e da articulação dos níveis do 

ensino (macro, messo e microssitémico) na prática docente.  
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Concepções e Práticas  dos 
professores que ensinam 

Dança  

Pensamentos 
pré-ativos  - 

Questionário e 
entrevista 

EF 

EA 

ARE (DE) 

Pensamentos 
pós ativos - 

Questionário e 
entrevista 

EF 

EA 

ARE (DE) 

Teorias e 
crenças - 

Questionário e 
entrevista 

EF 

EA 

 ARE (DE) 

advoga que, um mesmo objeto de estudo pode ser perspetivado de diferentes prismas para 

entendê-lo e conhecê-lo mais cabalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Estruturação geral da análise dos resultados da fase extensiva (questionário) e da fase intensiva 

(entrevista) 

 

No fim da análise de cada categoria (pensamentos pré-ativos, pensamentos pós-ativos, 

teorias e crenças), apresentar-se-á uma discussão e posteriormente uma comparação que 

permitirá evidenciar semelhanças e diferenças nas concepções e nas práticas dos 

professores de EF, de EA e de ARE do DE, facultando-nos, por sua vez, a comprovação 

das seguintes hipóteses: 

 

1. Os professores que lecionam Dança no 3.º CEB, nas áreas de Educação Física, 

de Educação Artística e de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar são na sua maioria professores de Educação Física.  

2. Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação 

Física, Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar revelam uma diversidade de concepções (teorias e crenças) intra-área. 

3. Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação 

Física, Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar revelam uma diversidade de perceções sobre as práticas intra-área.    
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4. Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação 

Física, Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar, revelam uma diversidade de concepções (teorias e crenças) interárea.  

5. Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação 

Física, Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar revelam uma diversidade de perceções sobre as práticas interárea.  

  

4.2 Introdução ao Capítulo 4 

 

Este capítulo pretende caracterizar os pensamentos pré-ativos dos professores na 

planificação do ensino da Dança, aqui destacando-se a reflexão para e sobre a ação, bem 

como as intenções e as finalidades que lhe subjazem. Pacheco (1995) designa-os de 

“pensamentos didáticos” (p. 98), relembrando que podem ser acedidos através de 

questionamento ao professor (aquando da concepção e da intervenção pedagógica e da 

respetiva tomada de decisão). Assim, a planificação torna-se numa ferramenta do professor 

e no fio condutor da prática educativa, tendo-se em conta que planificar é dar tempo para 

pensar a prática antes de realizá-la, esquematizando os elementos mais importantes numa 

sequência de atividades (Gimeno & Perez, 1988; Pacheco, 1995).  

Segundo Capllonch (2006) para que o professor consiga otimizar o processo de ensino-

aprendizagem terá de proceder a uma reflexão prévia centrada nos seguintes aspetos:  

-Para quê vou ensinar, isto é, que orientação global o professor deve dar ao projeto para 

que as decisões a tomar tenham sentido no marco mais amplo do projeto de realização 

humana (projeto de formação); 

-Como ensinar, isto é, que tipo de atividades e esquemas organizativos poderão promover a 

aprendizagem dos alunos; 

- O que vou ensinar, isto é, quais são os elementos da cultura (os conteúdos) que permitem 

estimular e apoiar uma aprendizagem significativa, profunda e em interação;  

-Como sabe o professor se houve aprendizagem, isto é, como deve proceder para apreciar, 

sistematicamente e continuamente, o processo e os resultados que o mesmo vai 

produzindo. 

Assim sendo, o professor, ao assumir a tarefa de ensinar de forma crítica e construtiva, 

deve dar sentido e respostas adequadas às interrogações que lhe são colocadas quando 

planifica de modo a otimizar o processo de ensino-aprendizagem, respeitando o carácter 

integrador desse sentido e dessas respostas.  
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Nesse sentido, foram considerados como elementos ou componentes essenciais de reflexão 

pré-ativa para o ensino da Dança as seguintes subcategorias: 

 

a) Aspetos, recursos e fontes privilegiados na planificação do ensino da Dança: 

isto é elementos que podem influenciar em maior ou em menor grau a sua 

elaboração (Siedentop, 1998), podendo ser a própria concepção pessoal da 

disciplina ou as componentes essenciais (nível micro), a natureza da instituição 

escolar (nível meso) e também a natureza orientada dos programas curriculares 

(nível macro). 

b) Modo de decidir o conteúdo de Dança na planificação: é a maneira como o 

Professor decide o conteúdo de Dança a ser apresentado na aula, o qual poderá ser 

realizado de forma pessoal, autónoma e idiossincrática ou respeitando critérios 

estabelecidos pelo grupo disciplinar.  

c) Abordagem do ensino da Dança (formas e conteúdo): enquanto conjunto vasto 

de formas de Dança
67

 enquadradas nos PNEF como matéria nuclear (dança 

educativa ou criativa) e como matéria alternativa (danças sociais, tradicionais e 

aeróbica) e nas Orientações Curriculares de Dança como disciplina autónoma de 

Educação Artística (dança educativa ou criativa). Responde à questão «o que 

ensinar» quando se ensina Dança. Kassing e Jay (2003) no quadro 7 do capítulo 2 

classificam as diferentes formas de Dança em 4 categorias: a) movimento criativo e 

dança criativa (dança moderna) b) dança recreativa ou sociais (danças folclóricas, 

tradicionais, socias), c) Bailado/dança artística (clássico, dança moderna, jazz, 

contemporânea e d) dança fitness (aeróbica).  

d)  Motivos que levam à escolha da abordagem de Dança nas aulas: pretendendo 

relacioná-los com as suas razões motivacionais.  

e)  Momento em que inicia a inclusão da Dança na planificação de Educação 

Física: atenta no momento histórico em que o professor desencadeia a inserção da 

Dança na sua planificação.    

f) Organização do ensino da Dança: isto é, o modo como o professor disponibiliza e 

apresenta o conteúdo de Dança na aula (Batalha, 2004). Responde à questão «como 

ensinar Dança». 

                                                
67 Ao longo da história, surgiram diferentes tipos e expressões de Dança (clássico, moderna, contemporânea, danças de salão, 

sociais, tradicionais, jazz, aeróbica (aliada às práticas de fitness), urbanas de estilos funk ou de cultura jovem como o hip-hop 

(Castañer, 2002).  
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g) Finalidades do ensino da Dança: assume-se que as finalidades são intenções 

perseguidas pelo professor através de uma ação educativa determinada (Capllonch, 

2006). Responde à questão «para quê ensinar Dança». Segundo o PNEF (2001), “as 

finalidades definem os campos ou áreas que integram a Educação Física, cujo 

conteúdo está explicitado nos objetivos de ciclo/competências específicas” (p. 4).   

h) Orientação Curricular da Dança na Educação Artística: é o referencial teórico 

que orienta a prática do professor que ministra Dança na área de EA.  

 

4.3. Resultados dos pensamentos pré-ativos do professor que ministra Dança na área 

curricular de Educação Física 

 

Apresentar-se-ão os resultados obtidos através de questionário (425 professores de EF que 

ministram Dança na escola) e da entrevista (61 docentes de EF) relativamente aos 

pensamentos pré-ativos do professor de Educação Física que leciona Dança na escola no 

3.º CEB. 

 

4.3.1.Aspetos, recursos e fontes privilegiados na planificação do ensino da Dança na 

área curricular de Educação Física 

 

Um dos momentos estruturantes da ação docente é a fase de reflexão para a ação que se 

materializa numa planificação, na qual se definem as principais linhas para abordar 

conteúdos e desenvolver competências. A Tabela 15 mostra os resultados quanto à 

frequência com que os docentes planificam as aulas.  

 

Tabela 15 Frequência dos professores que planificam o ensino da Dança na área de Educação Física obtido 

por questionário 

 
 Nunca Raramente Às vezes Freq. Sempre Omissos Total 

Educação Física 
Fa 13 14 62 108 196 32 425 

Fr 3,06 3,29 14,59 25,41 46,12 7,53 100,00 

Legenda: Freq. Frequentemente 

 

Constata-se que a maioria 366 (86,11%) dos professores de EF admite fazer (sempre, 

frequentemente ou às vezes) algum tipo de planificação, sendo escassos (6,35%; 27) os que 

raramente e nunca planificam o ensino da Dança. (7,52%; 32 professores) ficaram sem 

responder a esta questão. 

De entre os professores que admitem planificar o ensino, consideramos importante saber 
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quais os aspetos curriculares (conteúdos e organização) e/ou os recursos aos quais, 

eventualmente, recorrem e que mais privilegiam, conforme pretende ilustrar a Tabela 16.  

 
Tabela 16 Resultados sobre os recursos e aspetos privilegiados na planificação da Dança realizada pelo 

professor de Educação Física obtidos por questionário 

 

Recursos e aspetos privilegiados na 

planificação   

Não 

privilegio 

Privilegio 

pouco 

NP/ 

NNP 
Privilegio 

Privilegio 

muito 
Omissos Total 

O cumprimento do Programa 

Curricular 

Fa 
9 49 37 210 88 32 425 

 Fr 
2,12 11,53 8,71 49,41 20,71 7,53 100,00 

Os conteúdos e objetivos definidos no 

grupo disciplinar 

Fa 
13 17 32 197 135 31 425 

 Fr 
3,06 4,00 7,53 46,35 31,76 7,29 100,00 

O conhecimento pessoal baseado em 

outras experiências e conteúdos 

Fa 
13 17 36 220 105 34 425 

 Fr 
3,06 4,00 8,47 51,76 24,71 8,00 100,00 

O conhecimento adquirido na 

licenciatura 

Fa 
86 31 57 161 53 37 425 

 Fr 
20,24 7,29 13,41 37,88 12,47 8,71 100,00 

O conhecimento adquirido na 

formação contínua acreditada 

Fa 
136 15 41 107 67 59 425 

 Fr 
32,00 3,53 9,65 25,18 15,76 13,88 100,00 

O conhecimento adquirido na 

formação contínua não acreditada 

Fa 
66 16 37 171 84 51 425 

 Fr 
15,53 3,76 8,71 40,24 19,76 12,00 100,00 

Os objetivos do Projeto Curricular de 

Turma 

Fa 
43 25 68 181 73 35 425 

 Fr 
10,12 5,88 16,00 42,59 17,18 8,24 100,00 

As metas, objetivos e prioridades do 

Projeto Educativo  

Fa 
38 18 72 187 72 38 425 

 Fr 
8,94 4,24 16,94 44,00 16,94 8,94 100,00 

A articulação interdisciplinar e 

transversal 

Fa 
47 33 97 165 46 37 425 

 Fr 
11,06 7,76 22,82 38,82 10,82 8,71 100,00 

Os resultados da avaliação inicial Fa 
32 13 57 187 99 37 425 

 Fr 
7,53 3,06 13,41 44,00 23,29 8,71 100,00 

As preferências e interesses dos 

alunos 

Fa 
8 29 56 186 108 38 425 

 Fr 
1,88 6,82 13,18 43,76 25,41 8,94 100,00 

As necessidades e capacidades dos 

alunos 

Fa 
9 15 24 205 136 36 425 

 Fr 
2,12 3,53 5,65 48,24 32,00 8,47 100,00 

O gosto pessoal pelo ensino da Dança Fa 
37 27 99 152 71 39 425 

 Fr 
8,71 6,35 23,29 35,76 16,71 9,18 100,00 

O valor educativo que atribui à Dança Fa 
21 9 43 182 134 36 425 

 Fr 
4,94 2,12 10,12 42,82 31,53 8,47 100,00 

A participação dos alunos nas dinamizações 

internas (festas escolares e outros) 

Fa 
46 23 59 161 96 40 425 

 Fr 
10,82 5,41 13,88 37,88 22,59 9,41 100,00 

A participação "competitiva" nas 

dinamizações internas  

Fa 
109 43 91 98 39 45 425 

 Fr 
25,65 10,12 21,41 23,06 9,18 10,59 100,00 

A gestão dos recursos da escola 

(materiais, espaciais, temporais) 

Fa 
27 23 50 206 80 39 425 

 Fr 
6,35 5,41 11,76 48,47 18,82 9,18 100,00 

Legenda: NP/NNP: Nem privilegio / Nem não privilegio 
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Se recodificarmos a variável (associando as opções de resposta privilegio e privilegio 

muito), a perspetiva geral quanto aos recursos e aspetos privilegiados aquando da 

planificação de Dança na área de EF prioriza: 

 

 As necessidades e as capacidades dos alunos (80, 24%; 341); 

 Os conteúdos e os objetivos definidos no grupo disciplinar (78,11%; 332); 

 O conhecimento pessoal baseado noutras experiências e conteúdos (76,47%; 325); 

 O valor educativo atribuído à Dança (74,35%; 316);  

 O cumprimento do Programa Curricular (70,12%; 298). 

 

De igual modo, observa-se que a vertente prática como a participação competitiva nas 

dinamizações internas (festas escolares e outros) é desvalorizada por 32,24% dos 

professores, embora seja de considerar a coexistência de duas concepções na prática da 

Dança: uma de caráter demonstrativo, à qual aludem 60,47% dos inquiridos (experienciar e 

apreciar), e outra de caráter competitivo (desportivizar). 

A questão aberta número 21 do questionário possibilitou mapear outros aspetos relativos à 

planificação em EF, em que aproximadamente 9% dos inquiridos (39) apontaram para a 

imprescindibilidade do professor de EF atender às questões de desenvolvimento integral 

dos alunos, à transdisciplinaridade e ainda aos contextos de ação e à própria formação 

pessoal/profissional.  

De há uns anos a esta parte, a pedagogia do curriculum tem incorporado no discurso 

educativo diversas expressões para designar as formas como os professores concebem a 

fase pré-ativa, os seus modos de atuação, os quais retratam as culturas docentes prevalentes 

nas instituições escolares. Assim, propusemo-nos aplicar esta questão na entrevista, 

nomeadamente através da grelha de Kelly que estabelece uma frequência de constructos 

contando-se com a participação de 61 professores de EF
68

. A Tabela 17 sistematiza os 

resultados recolhidos na fase intensiva. 

 

  

                                                
68

 Relembramos que 2 professores da amostra ensinam Dança apenas na área de EA, por possuir licen ciatura em Dança. 
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Tabela 17 Frequência de constructos - Concepções acerca das fontes que guiam a planificação do ensino da 

Dança na área de Educação Física obtidos através da grelha de Kelly 

 

 

Constata-se que as fontes da planificação às quais os professores de EF recorrem são 

diversas, existindo um leque de concepções mais direcionadas para os modelos 

considerados puros [A,B,C,D,E] (52,46%; 32 professores) comparativamente com os 

modelos mistos [AB,AC,BC,CD, ABC e ABCD] (34,43%; 21 professores).  

Assim, 18,03% dos professores (11) privilegiam o modelo A (centrado nas práticas da 

instituição - grupo disciplinar) e outros 18,03% (11) atuam de acordo com o modelo C 

(centrado nas necessidades e nas preferências dos alunos). Os professores recorrem menos 

ao modelo D (centrado no conhecimento de conteúdo do professor), mencionado somente 

por 3,28% dos inquiridos (2).  

Modelos das fontes da 
planificação 

Professor de EF 

A Fa 11 

 Fr (%) 18,03 

B Fa 6 

 Fr (%) 9,84 

C Fa 11 

 Fr (%) 18,03 

D Fa 2 

 Fr (%) 3,28 

E Fa 2 

 Fr (%) 3,28 

AB Fa 4 

 Fr (%) 6,56 

AC Fa 4 

 Fr (%) 6,56 

BC Fa 3 

 Fr (%) 4,92 

CD Fa 7 

 Fr (%) 11,48 

ABC Fa 2 

 Fr (%) 3,28 

ABCD Fa 1 

 Fr (%) 1,64 

Não 

ensinam 

Fa 8 

 Fr (%) 13,11 

Total de 
respostas 

Fa 61 

 Fr (%) 100,00 

 

LEGENDA 

 
Modelo A: Planificação centrada 

nas práticas da instituição. 

Modelo B: Planificação centrada 

na tarefa.  

Modelo C: Planificação centrada 

nos alunos. 

Modelo D: Planificação centrada 

no conhecimento de conteúdo do 

professor. 

Modelo E: Nova concepção. 

Modelo AB: Planificação 

centrada nas práticas da 

instituição e na tarefa. 

Modelo AC: Planificação 

centrada nas práticas da 

instituição e  nos alunos. 

Modelo BC: Planificação 

centrada na tarefa e nos alunos. 

Modelo CD: Planificação 

centrada nos alunos e no 

conhecimento de conteúdo do 

professor. 

Modelo ABC: Planificação 

centrada nas práticas da 

instituição, na tarefa e nos 

alunos. 

Modelo ABCD: Planificação 

centrada nas práticas da 

instituição, na tarefa, nos alunos 

e no conhecimento de conteúdo 

do professor. 
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Relativamente aos modelos mistos, destaca-se o modelo CD (centrado nos alunos e no 

conhecimento do professor), ao qual aludem 11,48% dos docentes (7), revelando que, 

perante uma situação imprevista, mobilizam conhecimentos e crenças para resolvê-la.  

Quanto ao modelo E [modelo livre], aproximadamente 3% dos professores (2) assumiu 

centrar-se nos alunos, nomeadamente numa gestão flexível do processo de ensino e de 

aprendizagem, como deixam perceber as evidências: “Vou adequando à realidade da 

turma, sem ser aquela rigidez de seguir o programa, se achar que devo fazer alguma 

adequação faço-a” (Professor 1, entrevista 1, Junho 2011).”Cada professor tem a 

autonomia de fazer a sua gestão de acordo com a sua turma” (Professor 21, entrevista 21, 

Junho 2011).  

Trazendo à discussão os resultados obtidos no questionário (conjugados com a informação 

recolhida através da grelha de Kelly), constata-se que as principais fontes de planificação 

distribuem-se entre o modelo A (programa prescrito e regime de trabalho do grupo, tendo 

consciência de que será avaliado) e o modelo C (ênfase nas necessidades e nas preferências 

dos alunos). Assim, confirma-se a existência de duas posições fortes nas concepções do 

professor de EF quando planeia as aulas de Dança: uma centrada na prática do Programa 

refletido na instituição com o grupo disciplinar e outra centrada nos alunos. 

 

4.3.2. Modo de decidir o conteúdo de Dança na planificação da área curricular de 

Educação Física  

 

Conscientes de que o referencial do Programa Nacional de Reajustamento de EF ou PNEF 

(2001) indica que a planificação deve ser um ato partilhado com o grupo disciplinar, 

consideramos fundamental perceber como é que os docentes agem, isto é, se planificam 

isolados ou com os pares profissionais o conteúdo a ser incluído na planificação de Dança. 

Os dados obtidos através de entrevista (na qual participaram 61 docentes de EF), 

encontram-se sistematizados na Tabela 18. 
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Tabela 18 Resultados sobre o modo de decisão do conteúdo de Dança na área de Educação Física obtidos por 

entrevista 

 
Modo de 

decisão 
Indicadores 

EF 

Fa Fr (%) 

C
o
m

 o
 G

ru
p
o
 

D
is

ci
p
li

n
ar

 

Restrito às decisões do Grupo para dar 
Dança 

35 57,37 

Restrito às decisões do Grupo para não dar 
Dança 

9 14,74 

Restrito às decisões do Grupo, mas com 

autonomia para moldá-lo 
11 18,03 

Restrito à planificação teórica que não é 
implementada nas aulas do Grupo 

1 1,64 

Subtotal 56 91,80 

D
e 

fo
rm

a 

In
d
iv

id
u
al

 

  

Planificação implementada só pelo 
professor para ensinar Dança 
 
 

1 1,64 

Planificação implementada só pelo 
professor para não ensinar Dança 

4     6,56 

Subtotal 5 8,20 

Total 61 100,00 

 

Observa-se que 91,80% (56) dos professores de EF entrevistados decidem os conteúdos a 

abordar com o grupo disciplinar, tal como sugerem as orientações dos PNEF (2001). 

Relativamente à planificação com o grupo disciplinar, a maioria dos docentes 57,37%, (35) 

fá-lo de forma restrita às decisões do Grupo, daqui podendo resultar uma anulação do 

sujeito como profissional, e tornando a sua ação mais limitada. 

No entanto, para 8,20% de professores (5), as decisões quanto à planificação das aulas de 

Dança são realizadas de forma individual revelando ser também uma cultura de trabalho 

em alguns grupos disciplinares de EF. 

Releva-se que são poucos os grupos de EF que decidem não incluir a Dança na sua 

planificação, o que é traduzido, neste estudo empírico, por 14,74% (9) dos professores 

inquiridos e de forma individual apenas 6,56% (4) decidem não ensinar Dança. Em síntese, 

a informação recolhida através da entrevista sobre o modo como o professor decide a 

planificação da aula de Dança direciona-se maioritariamente para um tipo de decisão 

realizado em conjunto com o grupo disciplinar. 

 

4.3.3. Abordagens de Dança (formas) na área curricular de Educação Física  

 

Os itens de escolha múltipla presentes no questionário permitiram conhecer as abordagens 

propostas para o domínio da Dança, quer por iniciativa do professor quer do seu grupo 
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disciplinar. Nesse sentido, as formas de Dança mais trabalhadas podem ser visualizadas na 

Tabela 19. 

 

Tabela 19 Resultados sobre as formas de Dança abordadas na área curricular de Educação Física obtidos por 

questionário 

 

Abordagem ou formas de Dança 
Fa 

 

Fr 
Matéria nuclear/Dança Educativa69 75 6,96 

Dança tradicional portuguesa 237 22,01 

Danças Sociais 275 25,53 

Dança Clássica 14 1,30 

Dança Hip-Hop/Funk 85 7,89 

Dança Aeróbica 231 21,45 

Dança Contemporânea 30 2,79 

Dança criativa/ livre 99 9,19 

Danças Étnicas 20 1,86 

Outras 11 1,02 

Total de respostas  1077 100,00 

 

Como se pode observar, são as danças sociais (25,53%; 275 professores), as danças 

tradicionais portuguesas (22,01%; 237 professores) e a dança aeróbica (21,24 %; 231 

professores) que são privilegiadas nas abordagens didáticas da Dança na área curricular de 

EF as quais fazem parte da matéria alternativa dos PNEF (2001). 

Apesar no presente estudo admitirmos que matéria nuclear diz respeito à dança educativa e 

à dança criativa, esta diferenciação foi propositadamente integrado no questionário
70

. A 

manifestação (ainda) expressiva da dança criativa em 9,19% (99) e da dança hip-hop/funk 

em 7,89% (85) sugere uma tendência crescente de “trazer” para dentro das práticas 

escolares, a cultura jovem das danças urbanas e a possibilidade do aluno envolver-se 

noutras dinâmicas de movimento.  

A resposta relativa à matéria nuclear (dança educativa) dada por 6,69% dos docentes (75) 

indica-nos que se trata de uma abordagem que pode ser mais incrementada e desenvolvida 

em contexto de sala de aula, assumindo-se como uma prática escolar efetiva. Por seu lado a 

dança clássica é apontada por 1,30% dos inquiridos (14) e as danças étnicas ou danças do 

mundo por 1,86% (20) parecendo ser menos exploradas. No entanto, há outros professores 

de EF consideram outras possibilidades (1,02%;11) tais como: a dança através de ações 

                                                
69 No estudo assume-se que a dança educativa é a dança criativa que faz parte da matéria nuclear do PNEF (1991, 2001) 

baseados nos pressupostos do movimento criativo de Laban, porém são diferenciados nesta questão propositadamente porque a  

dança criativa assumida pelo senso comum é a dança de expressão livre dos alunos que não está baseada na racionalidade do 

movimento de Laban.     
70 Houve distinção entre a matéria nuclear que é a dança educativa e a dança criativa porque não possuíamos elementos 

suficientes que indicassem a existência dos professores possuírem este mesmo critério.  
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motoras, as danças de salão
71

, a exploração de ritmos, as marchas populares, a dança jazz, 

a dança moderna, as danças medievais e o step.  

De igual forma, estes resultados foram perpassados pelas entrevistas (com a participação 

de 61 professores de EF), cujas evidências foram quantificadas e agrupadas na 

subcategoria “conteúdo de Dança abordado habitualmente na aula de EF” (Tabela 20). 

 

Tabela 20 Resultados sobre os conteúdos de Dança abordados na aula de Educação Física obtidos por 

entrevista 

 

Tipo de Conteúdo 

Professor de EF 

 

Fa Fr (%) 

Matéria alternativa 

 
37 60,66 

Matéria nuclear 
 

4 6,56 

Misto 
 

8 13,11 

Livre 

 
4 6,56 

Ausência de abordagem à 
Dança 

8 13,11 

Total 61 100,00 

 

Observa-se que: 
 

 A matéria nuclear (dança educativa centrada no movimento exploratório) que 

consta no PNEF (1991, 2001) centrada na abordagem expressiva e exploratória do 

movimento é de reduzida expressão focada por 6,56% dos professores (4). 

 A maioria dos inquiridos (60,66%; 37 professores) privilegia a matéria alternativa 

do Programa de Reajustamento Curricular de EF (2001) centrada no ensino de 

passos das danças sociais, das danças tradicionais e da dança aeróbica. 

 Para 13,11% dos inquiridos (11) os conteúdos de Dança privilegiam a abordagem 

mista ou exploratória e técnica (aprendizagem de passos organizados em 

sequências coreográficas, assim como conteúdo expressivo e exploratório).  

 A opção pela abordagem livre da Dança [os alunos têm liberdade para escolher o 

conteúdo, sem mediação do professor] é também residual (6,56%), o que poderá ser 

considerado positivo, visto ser uma forma mais passiva de difundir um conteúdo de 

teor criativo e expressivo perspetivado pela vivência do aluno ou da cultura jovem 

subjacente.  

                                                
71

 As danças de salão diferenciam-se das danças sociais por terem uma dimensão organizada através de um sistema 

competitivo. 
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 Aproximadamente 13% dos professores de EF (8) não leciona Dança, por ser 

considerado um conteúdo não obrigatório, assumindo não incluí-la na planificação 

de EF, o que, em certa medida, vai ao encontro dos consensos produzidos em 

alguns grupos disciplinares: “(…) não faço porque em nenhuma escola por onde 

lecionei, o grupo de educação física, no planeamento, contemplava a dança”. 

(Professor 56, entrevista 56, Maio 2011) 

 

De acordo com 4 dos professores auscultados (6,55%), a ausência da abordagem aos 

conteúdos de Dança na área de EF, deve-se ao facto desta ser uma oferta complementar na 

área de EA, o que parece justificar a sua não lecionação, como avança o seguinte 

professor: “Aqui não está contemplada a Dança em Educação Física mas existe como 

opção de escola na área de Educação Artística”. (Professor 50, entrevista 50, Julho 2011) 

Em síntese os dados recolhidos através de questionário permitiram verificar que as formas 

de Dança mais abordados pelos professores de EF são as danças sociais, a dança 

tradicional portuguesa e a dança aeróbica (matéria alternativa do PNEF). Todavia, o Hip-

Hop e a Dança Criativa (dança livre
72

) ou de expressão livre revelaram-se modalidades 

emergentes. De igual modo, a entrevista confirmou que os conteúdos de dança mais 

abordados eram aqueles que constituíam a matéria alternativa do PNEF (2001) e os menos 

ensinados recaíam na matéria nuclear (exploração do movimento) e na dança livre ou de 

expressão livre. Estes resultados levam-nos a afirmar que, na disciplina de EF do 3.º CEB, 

a matéria alternativa da Dança é a abordagem mais privilegiada.  

 

4.3.4 Motivos que levam à escolha da abordagem de Dança na área de Educação 

Física  

Relativamente aos motivos que fundamentam a escolha da abordagem de Dança pelo 

professor de EF, organizamos a informação recolhida através do questionário (425 

inquiridos) num conjunto de itens de modo a que a sua visão integrada pudesse responder 

mais cabalmente a este tópico (Tabela 21).  

  

                                                
72 Lembramos que na dança livre os alunos têm liberdade para escolher o conteúdo de Dança sem mediação do professor . 
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Tabela 21 Resultados sobre os motivos de escolha da abordagem de Dança nas aulas de Educação Física 

obtidos por questionário 

 
Motivos de escolha da abordagem 

de Dança 
 Discordo 

totalmente 
Discordo 

ND/ 

NC 
Concordo 

Concordo  

muito 
Omissos Total 

Movimentos acessíveis e pré-

definidos 

Fa 
6 10 45 265 61 38 425 

 Fr 
1,41 2,35 10,59 62,35 14,35 8,94 100,00 

Sentir-se à-vontade e seguro  Fa 
8 6 47 235 93 36 425 

 Fr 
1,88 1,41 11,06 55,29 21,88 8,47 100,00 

Dominar o conteúdo  Fa 
7 8 49 229 97 35 425 

 Fr 
1,65 1,88 11,53 53,88 22,82 8,24 100,00 

Corrigir e observar a evolução dos 

alunos 

Fa 
12 2 34 200 140 37 425 

 Fr 
2,82 0,47 8,00 47,06 32,94 8,71 100,00 

Explorar o trabalho do corpo no 

espaço 

Fa 
10 0 44 188 147 36 425 

 Fr 
2,35 0,00 10,35 44,24 34,59 8,47 100,00 

Desenvolver a criatividade dos 

alunos 

Fa 
10 4 35 153 187 36 425 

 Fr 
2,35 0,94 8,24 36,00 44,00 8,47 100,00 

Privilegiar o conhecimento do 

património artístico da Dança 

Fa 
15 14 116 197 43 40 425 

 Fr 
3,53 3,29 27,29 46,35 10,12 9,41 100,00 

Privilegiar o espírito de observação 

artística e crítica  

Fa 
14 9 116 194 50 42 425 

 Fr 
3,29 2,12 27,29 45,65 11,76 9,88 100,00 

Legenda: ND/NC nem discorda /nem concorda 

 

Agrupando as respostas de maior intensidade positiva (concordo muito e concordo) as 

justificações para a abordagem da Dança centram-se nas seguintes vertentes:  

 

 Desenvolver a criatividade dos alunos (80,00%; 340); 

 Corrigir e observar a evolução dos alunos (80,00%; 340); 

 Explorar o trabalho do corpo no espaço (78,83%; 335); 

 Sentir-se à-vontade e seguro (77,17%; 328); 

 Dominar o conteúdo (76,70; 326); 

 Ser movimentos acessíveis e pré-definidos (76,70%; 326). 

 

Os resultados menos expressivos recaíram no espírito de observação artística e crítica 

(57,41%) e no conhecimento do património artístico da Dança (56,47%). Por outro lado, 

através de questão aberta que pretendia perscrutar “outros motivos”, 7,00% dos professores 

de EF inquiridos (30) referem outras razões relacionadas com: a) o aluno (relação com a 

idade, abertura de horizontes a nível cultural, quebra do mito que a Dança é só para 

raparigas, conhecimento do corpo, contacto e respeito/coordenação com o par); b) o 

professor (o gosto pessoal do professor, domínio da matéria por parte do professor); c) os 
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aspetos macrossistémicos (obrigatoriedade de ministrar Dança no programa dos cursos 

profissionais, no cumprimento do programa nacional) e d) o contexto da escola 

(participação da escola nas festas da cidade e na imposição dos conteúdos definidos pelo 

grupo disciplinar). 

Todavia na fase intensiva de entrevista (61 professores de EF inquiridos) emergiram 

propagações relacionadas com os motivos que impulsionavam os professores para o ensino 

da Dança na área de EF. Nesse sentido, os (possíveis) fatores foram ramificados em fatores 

extrínsecos (externos aos professores), em fatores intrínsecos (internos ou por vontade dos 

professores) e em fatores mistos (externos e internos aos professores), encontrando-se 

sistematizados na Tabela 22.  

 

Tabela 22 Resultados dos fatores que mobilizam o professor de Educação Física a ensinar Dança obtidos por 

entrevista 

 

Fatores Indicadores 
Professor de EF 

Fa Fr (%) 

Extrínsecos 

Cumprimento do Programa 7 11,48 

Cumprimento da planificação do Grupo Disciplinar 3 4,92 

Cumprimento da planificação do Grupo Disciplinar e a 
sua relação com a avaliação do desempenho docente 

1 1,64 

Diversificação conteúdos/matérias 1 1,64 

Subtotal 12 19,67  

Intrínsecos 
 

Gosto desde sempre 15 24,59 

Gosto adquirido/consolidado na formação contínua 4 6,56 

Gosto adquirido através das práticas colaborativas 1 1,64 

Subtotal 20 32,79  

Mistos 
 

Cumprimento do Programa e gosto pela Dança 13 21,31 

Diversificação de conteúdos e gosto adquirido através da 
prática colaborativa 

1 1,64 

Cumprimento do Programa e gosto pela Dança adquirido 
na formação contínua 

3 4,92 

Solicitação dos alunos e gosto adquirido na prática 
colaborativa 

1 1,64 

Cumprimento do Programa aliado à avaliação do 

desempenho docente e gosto pela Dança desde sempre. 
1 1,64 

Cumprimento do Programa aliado à avaliação do 
desempenho docente e gosto adquirido na formação 
contínua. 

2 3,28 

Subtotal 21 34,43 

Outros Não ensina Dança 8 13,11 

 Total 61 100,00 

 

Observa-se que para 34,43% dos professores de EF (21), os motivos principais que 

impulsionaram a lecionação da dança em contexto escolar prende-se com fatores mistos, 

destacando-se “o cumprimento do programa e o gosto pela dança” (21,31%).   
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Os fatores intrínsecos são referidos por 32,79% dos docentes (20), evidenciando-se as 

questões da pessoalidade, aqui indicadas (24,59%).  

Relativamente aos fatores extrínsecos, que são focados por 19,67% dos professores (12), 

sobressai o facto de ter-se de “cumprir o programa de Educação Física”, apontando para 

um sentido de obrigatoriedade. 

Em síntese constata-se uma panóplia de motivos que levam o professor de EF a escolher 

determinados conteúdos de Dança (principalmente da matéria alternativa - danças sociais, 

tradicionais e aeróbica), sendo o desenvolvimento criativo e a correção/observação da 

evolução dos alunos, os aspetos mais focados. Neste sentido, os fatores principais que 

mobilizam o professor a ensinar Dança assenta essencialmente no seu gosto pessoal 

conjugado com as diretrizes curriculares.  

 

4.3.5 Momento em que se inicia a inclusão da Dança na planificação da área 

curricular Educação Física  

 

Tornou-se pertinente auscultar os professores inquiridos (através de entrevista) sobre o 

momento em que começaram a incluir a Dança na planificação de EF, cuja subcategoria 

foi genericamente designada “inclusão da dança na planificação de Educação Física”. A 

sistematização dos resultados pode ser consultada na Tabela 23.  

 

Tabela 23 Resultado sobre a inclusão da Dança na planificação da área curricular de Educação Física obtido 

por entrevista 

 
Inclusão da dança na 

planificação 
Indicadores 

Professor de EF 

Fa Fr (%) 

 Inclusão da 
dança 

Antes 2001 

Referida como prática presente  13 
 

21,31 
 

Referida como prática pouco presente  9 
 

14,75 
 

Subtotal 22 36,06 

Após 2001 

Referida como prática presente  23 
 

37,70 
 

Referida como prática coincidente com início 
de carreira 

8 

 

13,11 
 

Subtotal 31 50,81 

Não Inclusão 
da dança  

Não planifica 
Referida como prática ausente por não ser 
incluída na planificação de EF 

8 
 

13,11 
 

 Subtotal 8 13,11 

Total de respostas 61 100,00 
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Como se pode aferir, a maioria dos professores inquiridos (50,81%; 31) indica que a 

inclusão de conteúdos de dança na planificação das aulas de EF passou a realizar-se com 

maior frequência após 2001, Eis algumas evidências ilustrativas: 

 

“Começou a ser obrigatória (após 2001) e tentamos seguir o programa (…) 

impusemo-nos essa obrigatoriedade e como havia pessoas motivadas foram 

motivando os outros. É uma escola com 12 professores e todos fazemos 

Dança” (Professor 22, entrevista, 22, Julho, 2011). 

 

Todavia, cerca de 21% dos inquiridos (13) lecionou Dança antes das reformas educativas 

de 2001, embora o fizessem de forma individual, como sugere o seguinte testemunho: “ Só 

mesmo pontualmente em atividades extracurriculares para festinhas, aquelas festas da 

escola de final de ano” (Professor 59, entrevista 59, Junho, 2011). 

Considerando o mesmo marco temporal, 14,75% dos docentes (9) admitem que essa 

prática estava pouco presente: “Eu fazia uma coisa que não era bem dança (…) a única 

experiência que eu tive foi step” (Professor 29, entrevista 29, Maio, 2011).  

Atualmente, a nível nacional
73

, verifica-se que 20,82% dos professores de EF não ensinam 

Dança, permitindo-nos confirmar que esta prática ainda está parcialmente ausente em 

muitas escolas do país.   

 

4.3.6 Organização das aulas de Dança na área de Educação Física 

 

Outro aspeto fundamental para a estruturação de uma planificação em Dança tem a ver 

com a organização do ensino, nomeadamente com a gestão dos conteúdos. Nesse sentido, a 

Tabela 24 pretende elucidar como os professores de EF organizam a apresentação do 

conteúdo de Dança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73

 Dados obtidos através do questionário (425 professores de EF), ver tabela 1. 
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Tabela 24 Resultados sobre a apresentação do conteúdo de Dança privilegiado na aula de Educação Física 

obtidos por questionário 

 

Apresentação do conteúdo de Dança  Não 
Pouco  

frequente 
Freq. 

Muito  
frequente 

Omissos Total 

Com coreografias pré-estabelecidas no Grupo 

Disciplinar.  

Fa 
171 79 88 40 47 425 

 Fr 
40,24 18,59 20,71 9,41 11,06 100,00 

Com coreografias criadas por mim com skills 

específicos a demonstrar. 

Fa 
44 70 166 104 41 425 

 Fr 
10,35 16,47 39,06 24,47 9,65 100,00 

Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos 

com base em skills propostos por mim.  

Fa 
39 72 184 89 41 425 

 Fr 
9,18 16,94 43,29 20,94 9,65 100,00 

Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos 

com base no trabalho exploratório e criativo 
desenvolvido na aula 

Fa 
35 89 150 108 43 425 

 Fr 
8,24 20,94 35,29 25,41 10,12 100,00 

Com movimentos e ritmos orientados pela 

apreciação e crítica de todos os intervenientes.   

Fa 
60 117 147 54 47 425 

 Fr 
14,12 27,53 34,59 12,71 11,06 100,00 

Com movimentos livres dos alunos sem proposta 

específica. 

Fa 
122 122 104 31 46 425 

 Fr 
28,71 28,71 24,47 7,29 10,82 100,00 

Legenda: Freq. Frequente  

 

Agrupando os itens de valoração de maior intensidade positiva (frequente – e muito 

frequente) observa-se que as principais formas de apresentação dos conteúdos de Dança 

pelo professor de EF são:  

 

 Movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base em skills propostos pelo 

professor (64,23%; 273);  

 Coreografias criadas pelo professor com skills específicos a demonstrar (63,53%; 

270);  

 Movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base no trabalho exploratório e 

criativo desenvolvido na aula (60,70%; 258). 

 

Relativamente à questão aberta colocada no questionário sobre “outro modo de organizar 

habitualmente as aulas de Dança na área de EF”, aproximadamente 3,00% dos 

professores de EF (14) referiram acrescentar pequenas variações aos passos base das 

danças sociais, realizar coreografia individual, dançar a pares ou em grupos, propor 

coreografias já feitas, realizar a escolha de temas musicais pelos alunos, depender da 

avaliação inicial e do tipo de dança a abordar, compor criações coreográfica individuais e 

em grupos, trabalhar por projetos após breve introdução aos alunos, partindo de uma 

coreografia pré-estabelecida e transformá-la, trabalhar por temas, ideias da internet ou de 

colegas, usar a música da moda e visualizar vídeos. 
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Como forma de completar a informação obtida através do questionário recorreu-se à 

entrevista com 61 professores participantes, nomeadamente à aplicação da grelha de Kelly, 

para compreender melhor estes resultados. A sua sistematização encontra-se na Tabela 25. 

 
Tabela 25 Frequência de constructos - Concepções acerca da organização da aula de Dança na área curricular 

de Educação Física obtido através da grelha de Kelly 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face ao exposto, é possível verificar nos professores de EF que há uma certa equidade na 

escolha dos modelos puros (40,98%; 25) e dos modelos mistos (45,90%; 28) pelos 

professores inquiridos. Em relação aos primeiros, a organização privilegiada por 19,67% 

dos docentes (12) encontra-se ancorada no modelo C (produção e criação centrada no 

movimento), de inovação não contextualizada em que o ensino da dança permite que os 

Modelo de Organização da aula de 

Dança 

Professor de EF 

A Fa 4 

 Fr (%) 6,56 

B 1fa 5 

 Fr (%) 8,20 

C Fa 12 

 Fr (%) 19,67 

D Fa 3 

 Fr (%) 4,92 

E Fa 1 

 Fr (%) 1,64 

AB Fa 2 

 Fr (%) 3,28 

AC Fa 5 

 Fr (%) 8,20 

AD Fa 1 

 Fr (%) 1,64 

ABC Fa 3 

 Fr (%) 4,92 

ABCD Fa 3 

 Fr (%) 4,92 

BC Fa 7 

 Fr (%) 11,48 

BCD Fa 1 

 Fr (%) 1,64 

CD Fa 6 

 Fr (%) 9,84 

Não ensinam Fa 8 

 Fr (%) 13,11 

Total de 

respostas 

Fa 61 

 Fr (%)         100,00 

 

 

 

 

 

Legenda: 
Modelo A:  Reprodução simples. 

(Organização reprodutiva dos padrões 

básicos do movimento) 

Modelo B: Reprodução  elaborada 

(Organização reprodutiva  dos padrões  

técnicos do movimento) 

Modelo C : Inovação  não contextualizada 

(Produção e criação centrada no 

movimento) 

Modelo D:  Inovação contextualizada 

(Produção e criação centrada na dinâmica 

da escola) 

Modelo E:  Nova concepção 

Modelo AB: Reprodução simples e  

reprodução  elaborada (Organização 

reprodutiva  dos padrões  técnicos do 

movimento). 

Modelo AC: Reprodução simples com   

inovação  não contextualizada. 

Modelo AD: Reprodução simples com 

inovação contextualizada. 

Modelo ABC: Reprodução simples e 

elaborada com  inovação contextualizada. 

Modelo ABCD:  Reprodução simples e 

elaborada com  inovação contextualizada 

e inovação contextualizada. 

Modelo BC: Reprodução  elaborada com 

inovação  não contextualizada. 

Modelo CD: Inovação contextualizada e 

Inovação  não contextualizada 
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alunos descubram novas estruturas e novos movimentos (através da atribuição de tarefas e 

da participação em algumas atividades). Nos modelos mistos, aproximadamente 11,00% 

dos professores (7) atribui importância ao modelo BC (reprodução elaborada – organização 

reprodutiva dos padrões técnicos do movimento e produção e criação centrada no 

movimento).  

Apesar de pouco expressivo, o modelo E é mencionado por um professor (1,64%) apelando 

para a improvisação do aluno e para um tipo de Dança livre que surge na interatividade dos 

processos de ensino e de aprendizagem, como deixa perceber a seguinte evidência: 

 

“Eu não organizo as aulas, eu tenho que admitir. Não é por falta de 

consideração pela dança, talvez por falta de organização da minha parte. (…) 

Agora esta parte de não saber ensinar esta matéria, também não é verdade, 

talvez por ter muita imaginação e quando não sei, eu invento. (…) A dança 

para mim tem que ser por improvisação, eu não consigo fazer coisas 

planeadas, ainda que eu tenha uma estrutura, um esqueleto, uma linha 

condutora que me da estrutura, mas eu não consigo decorar.” (Professor 43, 

entrevista 43, Maio, 2011). 

 

Em síntese, tanto o questionário como a grelha, levam-nos a confirmar que o tipo de 

organização que a maioria dos professores de EF manifesta realizar centra-se no professor, 

com intenção de envolver posteriormente aluno em dinâmicas de criação. Observa-se que 

as opiniões dos professores recaem nas características do modelo C (tanto no modelo puro, 

como no modelo misto) que concebe um tipo de organização e de disposição da aula de 

Dança destinada à “produção e criação centrada no movimento”, apesar da abordagem das 

formas de Dança (matéria alternativa dos PNEF, 2001) serem as menos adequadas para 

esse propósito. 

 

4.3.7 Finalidades do ensino da Dança na área curricular de Educação Física 

 

A subcategoria dedicada às finalidades do ensino da Dança do professor de EF (mapeada 

pelas leituras das entrevistas) remata o estudo dos pensamentos pré-ativos do professor. Os 

resultados que referenciam respostas múltiplas dos 61 professores de EF inquiridos podem 

ser consultados na Tabela 26.  

  



PARTE III APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO 4   PENSAMENTOS PRÉ-ATIVOS DO PROFESSOR   

 

 

167 

Tabela 26 Resultados sobre as finalidades do ensino da Dança na área curricular de Educação Física obtidos 

por entrevista 

 

Finalidades Aspetos Indicadores 

Respostas do 
Professor de EF 

Fa Fr (%) 

Centrada na formação 
dos alunos 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lúdico-didático Descontração, satisfação, gosto pelo movimento, 
diversão, liberdade, alegria 

17 15,32% 

Percetivo-motor Acompanhamento da música, perceção do ritmo, 
coordenação, exploração espaço, aumento 
vocabulário motor, postura 

27 24,32% 

Integrativo sensorial Exploração do corpo, sensibilidade/estética, 
expressão corporal, valorização do corpo, ouvir, 
sentido cinestésico. 

5 4,50% 

Formativo pessoal Partilha, superação, autoestima, desinibição, 
crescimento interior; autoconhecimento, cooperação 
afetividade/sexualidade 

11 9,91% 

Formativo social e 
cultural 

Relação com o outro, liberação de preconceitos, 
comunicação, integração, aumentar/fazer cultura 

18 16,22% 

Subtotal 78 70,27% 

Centrada no professor 

Profissional 
Cumprimento do Programa 

10 9,01% 
 

Subtotal 10 9,01% 

 
 
 
Centrado na tarefa 

Coreográfico Construção coreográfica, memória dos movimentos 4 3,60% 

Tipo de aula Aula diversificada 9 8,11% 

Aula Fitness 2 1,80% 

Tipo de 
conhecimento 

Como aprofundamento teórico/ teórico-prático 4 3,60% 

Como património artístico-cultural 1 0,90% 

Como prática ao longo da vida/estilo de vida 
saudável 

3 2,70% 

                                   Subtotal 23 20,71% 

Total de resposta múltipla 111 100,00 
 

 

Assim, observa-se que cerca de 70% das respostas (78) dos professores de EF direcionam-

se na formação dos alunos, o que se coaduna com o documento que orienta a prática 

docente. Verifica-se também que 24,32% das respostas (27) projetam o ensino da Dança 

para o desenvolvimento dos aspetos percetivo-motores (entre outros, acompanhar músicas, 

perceber ritmos, trabalhar a coordenação, explorar o espaço, aumentar o vocabulário 

motor, adequar a postura) e16% das respostas (22) indicam que, a Dança serve para 

incrementar a formação social e cultural dos alunos (relação com o outro, libertação de 

preconceitos, comunicação, integração e cultura).  

A ludicidade didática
74

 proporcionada aos aprendentes (descontração, satisfação, gosto 

pelo movimento, diversão, liberdade e alegria) é a finalidade apontada em 15,32% das 

respostas (17).  

                                                
74

 O aspeto lúdico-didático diz respeito a metodologias de ensino alicerçadas no jogo, no trabalho de pesquisa,  na utilizacao de recursos 

do dia-a-dia dos alunos.  
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É de salientar a pouca importância atribuída à integração sensorial através da estimulação 

dos sentidos (exploração do corpo, sensibilidade/estética, expressão e valorização corporal, 

audição e o sentido cinestésico) e a ausência de referências à cognição, mostrando a 

necessidade de serem mais atendidos nas finalidades do ensino da Dança (nomeadamente 

na área de EF do 3.º CEB por ser aglutinadora da massa escolar criando-se as condições 

para que todo aluno beneficie da integração sensorial no ensino da Dança).  

A Tabela 26 permite ainda constatar que 20,71% das respostas (21), acerca das finalidades 

da Dança giram em torno das tarefas, sendo que 8,00% das respostas (9) relacionam-se 

com a promoção de um bom clima de aula através da diversificação, especialmente ao 

nível das estratégias e das atividades. Quanto ao tipo de conhecimento 3,60% das respostas 

(4) apontam como finalidade do ensino da Dança o seu aprofundamento teórico-prático, a 

sua prática ao longo da vida para desenvolver um estilo de vida saudável (2,70%; 3 

respostas) e todavia em menor expressão o património artístico-cultural 0,90% (1). 

Quanto ao domínio que se centra na profissionalidade do professor, 9,01% das respostas 

(10) denunciam que o ensino da Dança faz-se por “obrigação”, no sentido de que tem de se 

atender ao programa curricular de EF.  

De modo geral, poder-se-á referir que a especificidade da Dança (fazer/criar/apreciar) 

como atividade artística não é tida em conta na planificação das aulas de EF, por um lado 

porque não faz parte, diretamente, das finalidades orientadoras do PNEF (2001), apesar do 

apelo para o desenvolvimento da criatividade do aluno e por outro lado, porque a matéria 

nuclear ou dança educativa (dança criativa) não sofreu de qualquer esclarecimento e 

explicação no Reajustamento Curricular dos PNEF (2001). Ainda assim, somos de parecer 

que os referenciais teóricos (PNEF e Metas de Aprendizagem) valorizam a criatividade, 

induzindo a exploração do processo de criação aquando da dinamização de atividade física. 

Neste âmbito, também, se sente a falta de referências à estimulação sensorial através do 

ensino da Dança. 

 

4.3.8 Discussão intra-área de Educação Física acerca dos pensamentos pré-ativos do 

professor 

 

Iniciamos a discussão destacando, em primeiro lugar, que grande parte dos professores de 

EF do 3.º CEB, inquiridos através de questionário em 2010, confirmam planificar o ensino 

da Dança, o que configura um novo marco na contextualização histórica deste conteúdo em 

Portugal, dado que até à década de 90 se tinha assistido a um conjunto de reivindicações 
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derivadas da ausência efetiva do ensino da Dança na área de Educação Física (Coelho, 

1998; Delimbeuf,1997; Robalo,1998).  

Tal mudança na prática da maioria dos professores de EF parece coincidir com a 

implementação da matéria alternativa de Dança (tradicional, social e aeróbica) no 

reajustamento curricular dos PNEF (2001), o que evidencia a importância do 

desenvolvimento curricular (aquando da reforma curricular em 2001) e da consciência dos 

professores para materializá-la nas suas práticas, dirigidas principalmente aos discentes do 

ensino básico (Leite, 2002). Os professores de EF foram motivados, principalmente por 

fatores extrínsecos e intrínsecos como o cumprimento do PNEF, o cumprimento da 

planificação do Grupo Disciplinar e o gosto pela Dança. Todavia, é de salientar, a par com 

a mudança de práticas dos professores de EF, o impacto e a tensão despoletados pela 

avaliação de desempenho docente (Pires & Madureira 2012), a qual apelava para um perfil 

de desempenho profissional
75

 específico e geral e que, por isso, possa ter influenciado 

alguns docentes participantes neste estudo). Deste modo, observa-se uma relação entre a 

procura de formação em Dança e a avaliação do desempenho docente, constatado no 

discurso proferido pela professora Raquel Oliveira (Alegre & Macara, 2009).  

No presente estudo, o tipo de formação em Dança mais procurada pela maioria dos 

professores de EF entrevistados inscreve-se na formação contínua, principalmente ao nível 

das danças sociais, o que demonstra interesse pelo seu desenvolvimento profissional, 

aspeto que vai ao encontro da relação existente entre o desenvolvimento curricular e o 

desenvolvimento profissional defendido por Alarcão e Roldão (2008).      

Assim, estas evidências levam-nos a constatar que o ensino da Dança sofreu uma 

metamorfose, passando a ser encarado não apenas como uma atividade de entretenimento, 

mas também como uma prática integrada na planificação de aula de EF, ratificando a sua 

democraticidade e a sua extensão a todos os alunos da escola pública. Apesar dos dados 

sobre a prática da Dança na área de EF serem auspiciosos, o questionário
76

 aplicado indica-

nos que 20,82% dos professores de EF ainda não ensinam Dança na escola, o que se torna 

um agravante tendo em consideração ser a única área curricular obrigatória em que se 

garante o acesso a esse conhecimento no ensino básico. Por seu lado, através da entrevista 

compreendeu-se que estes profissionais inibem-se de lecionar Dança nas aulas de EF, 

                                                
75 O perfil de desempenho profissional contempla: A dimensão profissional, social e ética, a dimensão de desenvolvimento 

de ensino aprendizagem, a dimensão de participação na escola e por último a dimensão do desenvolvimento profissional ao 

longo da vida, de grande importância na formação do docente 
76 A amostra do questionário contemplou 557 docentes distribuídos a nível nacional.  
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principalmente por não terem formação e, em alguns casos, porque havendo oferta de 

Dança na escola através da área de EA, desresponsabilizam-se dessa função na área de EF, 

esquecendo que a escola pode oferecer várias vias de expressão artística e/ou TIC 

(tecnologias da informação e comunicação), limitando o acesso do conhecimento de Dança 

a todos os alunos.        

Os conteúdos da cultura de Dança transmitidos na área de EF situam-se, conforme Kassing 

e Jay (2003), numa vertente recreativa, na qual se enquadram as danças sociais e as danças 

tradicionais e numa vertente fitness, onde se inclui a dança aeróbica, ideia também 

veiculada num estudo de Teixeira (2004), segundo o qual a expressão do ensino da Dança 

se centrava nas práticas das danças sociais e das danças tradicionais portuguesas. No 

estrangeiro, estes resultados são corroborados por Gray (1989) e por McCutchen (2006) 

quando descrevem e caracterizam o tipo de Dança lecionado pelos professores de EF nos 

Estados Unidos de América. Em oposição, assistimos a uma depreciação da matéria 

nuclear (dança educativa) presente nos PNEF (1991), mantida no reajustamento curricular 

dos PNEF (2001) e centrando-se na exploração do movimento. Nesta proposta estamos 

muito perto da expressão corporal preceituada no Programa Curricular de EF em Espanha 

(Castañer, 2002); porém, esta prática parece estar ausente no ensino da Dança por parte do 

professor de EF em Portugal. Esta informação é relevante no sentido de poder afirmar-se 

que a dança educativa ou criativa não é praticada na escola portuguesa através da área 

curricular de EF, apesar da Dança, com perspetivas de criatividade e de autoexpressão, 

ofereça a oportunidade de participação integrativa de pessoas de vários contextos sociais, 

de acordo com suas habilidades pessoais de nível cognitivo, sócio afetivo e psicomotor, 

por não exigir habilidades motoras previamente especializadas (Campeiz &Volp, 2004). 

Assim, podem ficar ignorados benefícios como, o estímulo da descoberta através de gestos 

do quotidiano, o estímulo da criatividade, a exploração, a composição e a aproximação ao 

trabalho artístico do movimento (Kassing & Jay, 2003), assim como o desenvolvimento do 

esquema corporal no plano motor e a expressividade no plano sócio- afetivo (Alemán & 

Serrano, 2001).      

Se relacionarmos a escolha da matéria alternativa de Dança com a frágil experiência 

prática de dança criativa (as danças praticadas pela maioria dos professores são as que se 

concentram na matéria alternativa), o conhecimento (adquirido no percurso pessoal e 

profissional) e o conhecimento didático para o ensino da Dança (adquirido no percurso 

profissional, nomeadamente na formação inicial e contínua) poderá compreender-se que as 

escolhas do professor de EF têm a ver com a possibilidade de sentir maior sucesso e 
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segurança na abordagem curricular dos conteúdos da matéria alternativa de Dança. A 

matéria nuclear (dança educativa/criativa) não fez parte do seu universo vivencial, 

formativo e prático, podendo ser um motivo que justifica a sua não lecionação. 

Ao perceberem-se os motivos que levam o professor de EF a escolher a matéria alternativa 

(danças sociais, tradicionais e aeróbica) há destaque nos aspetos centrados (a) no aluno, 

como o desenvolvimento da criatividade, a correção da evolução e o trabalho do espaço, 

(b) no professor, como o sentimento de segurança e o conhecimento de conteúdo) e (c) no 

movimento por ser mais fácil e pré-definido. No cômputo geral, observamos a ingerência 

de uma incoerência recalcada quando o professor de EF relaciona a escolha da matéria 

alternativa com o interesse em desenvolver a criatividade do aluno. Como referenciado na 

revisão de literatura, as danças sociais e tradicionais (matéria alternativa praticada pela 

maioria dos professores de EF) promovem a aprendizagem de passos padronizados, de 

deslocações e de técnicas do movimento específico, tal qual a dança aeróbica, não sendo o 

conteúdo adequado ao desenvolvimento e à promoção da criatividade do aluno.  

Por outro lado, tomando como referência as concepções da racionalidade técnica e da 

racionalidade crítico reflexiva (Teixeira, 2004), observa-se que a Dança praticada na área 

de EF, por decisão prioritária do Grupo Disciplinar é caracterizada por uma concepção de 

ensino técnico suportada na matéria alternativa de Dança, privilegiando a reprodução de 

gestos, a técnica dos passos e as coreografias pré-estabelecidas em detrimento de um 

modelo reflexivo e problematizador, alicerçado nas experiências corporais criativas, 

subjetivas e socialmente críticas como defende o modelo crítico de Dança proposto por 

Marques (2010). Este resultado corrobora o estudo de Vieira (2007), pois refere que os 

professores de Educação Física valorizam e priorizam a mestria disciplinar e o processo de 

aprendizagem, dando menor significado à autorrealização, à integração ecológica e à 

responsabilidade social advindas de atividades mais criativas e expressivas. Neste sentido, 

Ferreira (2008) questiona se a Dança trabalhada nas aulas de Educação Física prepara o 

aluno para opinar, refletir, discutir e propor mudanças significativas, permitindo-lhe 

construir e abordar conhecimentos que possibilitem a sua formação sob dimensões mais 

amplas.  

Tendo em conta que os componentes implícitos na planificação de ensino de EF (objetivos, 

orientações didáticas, avaliação, conteúdos, atividades e matérias) se encontram 

interrelacionados (Castañer & Trigo, 1996), observa-se concordância entre as finalidades 

apontadas pelos professores, centradas maioritariamente na formação dos alunos, ao nível 

dos aspetos percetivo-motor, lúdico-didático, formativo social e cultural e formativo 
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pessoal, e o documento orientador
77

 do PNEF (2001). Por outro lado, observa-se que 

menos interesse é atribuído à promoção da Dança como atividade artística através da dança 

educativa (dança criativa), provavelmente por não ter sido melhor explicitada e prescrita 

neste referencial teórico. Neste contexto, sente-se a falta de referências à estimulação 

sensorial através do ensino da Dança e de atividades indutoras de processos de criação 

aquando da dinamização da atividade física integrada. De igual modo, observa-se que a 

promoção de práticas de Dança nas escolas alicerça-se essencialmente na abordagem da 

matéria alternativa de EF, o que coincide com o reajustamento do PNEF (2001), 

amplamente marcado pela incorporação da matéria alternativa e não pelo reforço ou pela 

disseminação da matéria nuclear (dança educativa ou dança criativa), cuja exploração do 

movimento e dos elementos da Dança como as ações do corpo, a dinâmica da qualidade do 

movimento, o espaço e as relações, apresenta maior coerência e conveniência para os 

professores de EF, visto considerarem fundamental o desenvolvimento da criatividade dos 

alunos.  

Quanto à organização habitual do conteúdo na aula, existe relativa plausibilidade nos 

discursos, sendo estes orientados para a produção e criação centrada no movimento, com 

movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base em skills propostos pelo professor, 

coreografias criadas pelo professor e movimentos e ritmos criados pelos alunos. Apoiados 

em Kassing e Jay (2003), encontramos, aparentemente, coerência entre a organização de 

aula (mais centrada no professor), o tipo de conteúdo de Dança (matéria alternativa) e as 

finalidades centradas no aluno (aspetos percetivo-motor, lúdico-didático, formativo social 

e cultural e formativo pessoal). No entanto, ao apurar-se o desenvolvimento de processos 

de produção e de criação com a matéria alternativa de Dança dos PNEF (2001), 

encontramos incoerência por não haver relação entre essa finalidade e o tipo de conteúdo 

que é priorizado. Nesta sequência, o que podemos pensar de uma aula destinada a 

desenvolver a criatividade do aluno, em que o professor adota uma organização destinada a 

conteúdos (matéria alternativa) que o obriguem a ser mais transmissor do que interativo e 

promotor de atividades criativas? Esta observação corrobora outra incoerência entre o 

                                                
77 A orientação que fundamenta o PNEF de Reajustamento (2001) do 3.º CEB (2001) refere “a necessidade de se criar, em 

todas as escolas, as condições materiais e pedagógicas para que cada aluno possa usufruir dos benefícios da Educação Física, 

exige a definição de uma proposta que adopte uma perspectiva de desenvolvimento. Os programas de Educação Física 

(PNEF), procuram satisfazer esta exigência. […] a concepção da Educação Física seguida neste plano curricular (conjunto 

dos programas de EF) vem sistematizar esses benefícios, centrando-se no valor educativo da actividade física 

pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno. Assim, essa concepção pode definir -

se como «a apropriação das habilidades técnicas e conhecimentos, na elevação das capacidades do aluno e na formação das 

aptidões, atitudes e valores, ('bens de personalidade' que representam o rendimento educativo), proporcionadas pela 

exploração das suas possibilidades de actividade física adequada – intensa, saudável, gratificante e culturalmente 

significativa” (p.4). 
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discurso e a prática, pelo que consideramos que futuras investigações de observação direta 

possam averiguar melhor a forma como o professor de EF organiza o conteúdo da aula de 

Dança.  

Sabendo à partida que o tipo de conteúdo mais abordado no ensino da Dança na escola é a 

matéria alternativa dos PNEF (2001), apoiamo-nos em Warburton (2009) para caraterizá-la 

como sendo mais diretiva, de modelo behaviorista e cuja pedagogia se centra 

prioritariamente no conteúdo. Contrariamente, se o conteúdo fosse a dança educativa, 

esperar-se-ia maior envolvimento do aluno no processo e nas tarefas de movimento, de 

objetivos holísticos e de abordagem construtivista.     

Observa-se escassa organização do conteúdo de Dança através da concepção de inovação 

contextualizada (produção e criação centrada na dinâmica da escola) que contribui para as 

aprendizagens significativas do movimento, em articulação com as prioridades e as 

necessidades do projeto educativo e curricular da escola previstas no CNEB (2001). Assim, 

prevê-se que este será um tipo de organização a desenvolver e a implementar na escola 

portuguesa através das aulas de EF propiciando uma dinâmica dialogante, interdisciplinar e 

socio construtiva em contexto escolar e em interação com o meio circundante. Aqui cabe 

questionar, se no reajustamento curricular dos PNEF (2001) também se tivesse dado ênfase 

à explicitação da matéria nuclear (dança educativa), qual poderia ter sido a resposta por 

parte dos professores de EF. 

 

4.4 Resultados dos pensamentos pré-ativos do professor que ministra Dança na área 

curricular Educação Artística 

 

Depois de explicitada a análise da informação recolhida quanto à área de EF, adotamos o 

mesmo procedimento para a área de EA. Nesse sentido, apresentar-se-ão os resultados 

obtidos através de questionário (no qual foram considerados 79 professores de EA) e de 

entrevista (administradas a 20 docentes de EA). Para manter a coerência e a progressão 

textual, informamos que as subcategorias que estruturam a análise são semelhantes às 

anteriores abordadas na área de EF, exceto o momento em que se inclui a planificação da 

Dança na área de EA por sabermos que esta iniciou-se a partir da inclusão da Educação 

Artística na matriz curricular do Ensino Básico de forma obrigatória (a partir das diferentes 

opções de expressão artística) na reorganização do currículo em 2001. Será inserida a 

subcategoria que emergiu a posteriori da entrevista designada “orientação curricular de 

Dança pelos professores de Educação Artística”. 
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4.4.1 Aspetos, recursos e fontes privilegiados na planificação do ensino da Dança na 

área curricular de Educação Artística 

 

Em conformidade com os resultados sistematizados na Tabela 27, constata-se que a 

maioria (62,03%; 49) dos professores que ensinam Dança em EA admitem fazer “sempre” 

algum tipo de planificação e 21,52% dos professores (17) fazem-no “frequentemente”, 

sendo escassos os que “pontualmente” (2,53%) e “raramente” (1,27%) o fazem. Denota-se 

nesta área a inexistência de professores que indiquem “nunca” planificar a aula de Dança. 

 

Tabela 27 Frequência dos professores que planificam o ensino da Dança na área de Educação Artística obtido 

por questionário 

 
 Nunca Raramente Às vezes Freq. Sempre Omissos Total 

Educação Artística 
Fa 0 1 2 17 49 10 79 

Fr 0,00 1,27 2,53 21,52 62,03 12,66 100,00 

Legenda: Freq.: frequentemente 

 

À elaboração de uma planificação subjaz, de forma mais ou menos explícita, princípios, 

aspetos curriculares, recursos e a própria idiossincrasia do professor. De forma geral, a 

Tabela 28 pretende sistematizar os dados relativos a essas possibilidades, considerando as 

respetivas valorações dos professores inquiridos. 

Agrupando as intensidades privilegio muito e privilegio, os aspetos e os recursos mais 

privilegiados na planificação do ensino da Dança são: 

 

 Os objetivos do Projeto Curricular de Turma (64,55%; 51) 

 As metas, objetivos e prioridades do Projeto Educativo da Escola / Agrupamento 

(64,55%; 51) 

 A gestão dos recursos da escola (materiais, espaciais, temporais) (62,02%; 49), 

 O cumprimento do Programa Curricular (60,76%; 48). 

 A articulação interdisciplinar e transversal (59,49%; 47) 

 O conhecimento adquirido na licenciatura (59,49%; 47) 
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Tabela 28 Resultados sobre os recursos e aspetos privilegiados na planificação da Dança realizada pelo 

professor de Educação Artística obtidos por questionário 

 
Recursos e aspetos privilegiados na 

planificação  
Privilegio  
pouco 

NP/ 
NNP 

Privilegio 
Privilegio  
muito 

Omissos Total 

O cumprimento do Programa Curricular Fa 
3 3 9 39 25 79 

 Fr 
3,80 3,80 11,39 49,37 31,65 100,00 

Os conteúdos e objetivos definidos no Grupo 

disciplinar 

Fa 
3 3 4 38 31 79 

 Fr 
3,80 3,80 5,06 48,10 39,24 100,00 

O conhecimento pessoal baseado em outras 

experiências e outros conteúdos 

Fa 
1 2 8 30 38 79 

 Fr 
1,27 2,53 10,13 37,97 48,10 100,00 

O conhecimento adquirido na licenciatura Fa 
9 7 11 36 16 79 

 Fr 
11,39 8,86 13,92 45,57 20,25 100,00 

O conhecimento adquirido na formação 

contínua acreditada 

Fa 
16 4 9 26 24 79 

 Fr 
20,25 5,06 11,39 32,91 30,38 100,00 

O conhecimento adquirido na formação 

contínua não acreditada 

Fa 
7 2 7 23 40 79 

 Fr 
8,86 2,53 8,86 29,11 50,63 100,00 

Os objetivos do Projecto Curricular de 

Turma 

Fa 
2 5 7 44 21 79 

 Fr 
2,53 6,33 8,86 55,70 26,58 100,00 

As metas, objectivos e prioridades do 

Projecto Educativo da Escola / Agrupamento 

Fa 
3 2 9 42 23 79 

 Fr 
3,80 2,53 11,39 53,16 29,11 100,00 

A articulação interdisciplinar e transversal Fa 
2 5 14 33 25 79 

 Fr 
2,53 6,33 17,72 41,77 31,65 100,00 

Os resultados da avaliação inicial Fa 
1 6 7 35 30 79 

 Fr 
1,27 7,59 8,86 44,30 37,97 100,00 

As preferências e interesses dos alunos Fa 
1 2 10 33 33 79 

 Fr 
1,27 2,53 12,66 41,77 41,77 100,00 

As necessidades e capacidades dos alunos Fa 
1 1 4 31 42 79 

 Fr 
1,27 1,27 5,06 39,24 53,16 100,00 

O gosto pessoal pelo ensino da Dança Fa 
3 4 13 30 29 79 

 Fr 
3,80 5,06 16,46 37,97 36,71 100,00 

O valor educativo que atribui à Dança Fa 
1 2 5 26 45 79 

 Fr 
1,27 2,53 6,33 32,91 56,96 100,00 

A participação dos alunos nas dinamizações 

internas (festas escolares e outros) 

Fa 
3 8 8 27 33 79 

 Fr 
3,80 10,13 10,13 34,18 41,77 100,00 

A participação "competitiva" nas 

dinamizações internas (festas escolares e 

outros) 

Fa 
18 7 18 16 20 79 

 Fr 
22,78 8,86 22,78 20,25 25,32 100,00 

A gestão dos recursos da escola (materiais, 

espaciais, temporais)  

Fa 
2 5 7 42 23 79 

 Fr 
2,53 6,33 8,86 53,16 29,11 100,00 

Legenda: NP/NNP: Nem privilegio / Nem não privilegio  
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Cabe também salientar que o aspeto menos privilegiado na planificação do ensino da 

Dança na área de EA é “a participação competitiva nas dinamizações internas” (22,78%; 

18), mostrando que o aspeto competitivo da Dança é desvalorizado.   

Quanto a “outros aspetos privilegiados na planificação”, a questão aberta do questionário 

permitiu obter outros indicadores, através de 14,00% dos professores de EA (11), tais 

como:   

 

 A interligação com outras áreas (teatro, expressão corporal e música); 

 A articulação com a Educação Física; 

 As atuações (composições coreográficas, financiamento de vestuário);  

 A descoberta de alunos com talento/ bailarinos; 

 O interesse por parte da Direção na promoção da Dança; 

 O desenvolvimento da criatividade, do espírito artístico e estético e da expressão 

corporal dos alunos; 

 A ida a espetáculos de Dança; 

 A interculturalidade; 

 A motivação dos alunos para a Dança; 

 A orientação do tema da “Semana da Dança” inserido no trabalho de composição 

coreográfica. 

 

De forma geral, observa-se que estas manifestações apontam para a imprescindibilidade do 

professor atender às questões de transdisciplinaridade artística e curricular, da promoção da 

criatividade, de um espírito artístico e estético e, ainda, aos contextos de ação educativa 

aliados à especificidade artística da Dança.  

A amplitude das respostas sobre os recursos e aspetos curriculares privilegiados na 

planificação da Dança pelo professor de EA foi também verificada na fase de entrevista, 

nomeadamente através da aplicação da grelha de Kelly. A Tabela 29 sistematiza os dados 

recolhidos da subcategoria “fontes de planificação do ensino da Dança”. 
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Tabela 29 Frequência de constructos - Concepções acerca das fontes que guiam a planificação do ensino da 

Dança na área de Educação Artística obtidos através da grelha de Kelly 

 

 

 

Na área de EA, a indicação de modelos mistos é menos relevante do que na área de EF. 

Para 25,00% dos docentes (5), as fontes e os aspetos da planificação são tipificados pelo 

modelo C (centrado nas necessidades e nas preferências dos alunos) e para outros 25% 

trata-se do modelo E (modelo livre), nomeadamente:    

 Na formação contínua  

 

“Nas primeiras aulas agarro-me ao que aprendi com o professor formador X 

(…) Assim, de acordo com a formação que vou tendo, vou transmitindo” 

(Professor 22, entrevista 22, Julho, 2011). 

 

 No programa específico de Dança e necessidades dos alunos 

 

“Eu guio-me parcialmente pelo programa de EA, estou de acordo com o 

programa e guio-me pelo programa prescrito, mas não só, porque acho 

importante também seguir o interesse dos alunos” (Professor 11,entrevista 11, 

Julho, 2011). 

Modelos das fontes da planificação Professor de 
EA 

A Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

B Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

C Fa 5 

 Fr (%) 25,00 

D Fa 3 

 Fr (%) 15,00 

E Fa 5 

 Fr (%) 25,00 

AB Fa 2 

 Fr (%) 10,00 

AC Fa 2 

 Fr (%) 10,00 

ABC Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

Total de respostas Fa 20 

 Fr (%) 100,00 

 

LEGENDA 

 
Modelo A - Fonte centrada nas práticas 

da instituição. 

Modelo B - Fonte centrada na tarefa.  

Modelo C - Fonte centrada nos alunos. 

Modelo D - Fonte centrada no 

conhecimento de conteúdo do professor. 

Modelo E - Nova concepção 

Modelo AB: Fonte centrada nas práticas 

da instituição e na tarefa. 

Modelo AC: Fonte centrada nas práticas 

da instituição e nos alunos. 

Modelo ABC: Fonte centrada nas práticas 

da instituição, na tarefa e nos alunos. 
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 Na avaliação inicial para promover um ensino diferenciado  

 

“Faço muita adaptação às capacidades deles, faço uma avaliação inicial logo 

no início (…), e faço muitos reajustes (…), não quero que eles [alunos] 

estejam a perceber só por perceber, quero que tenham prazer de fazer aquilo 

que lhes estou a dar e vou muito ao encontro de aquilo que eles querem” 

(Professor 30, entrevista 30, Julho, 2011). 

 

 Na aprendizagem da dança sem música 

 

“ (…) Pode-se dançar sem música, o importante é o movimento. Mandei fazer 

um exercício que até um aluno me disse “Ah Professora não consigo fazer 

Dança sem uma música… E no fim, ele apresentou-me um trabalho sem 

música” (Professor 2, entrevista 2, Junho, 2011). 

 

Assim, quer nos resultados do questionário, quer da entrevista, verifica-se a 

complementaridade da informação. Enquanto os primeiros apontam para a 

fundamentalidade dos objetivos do Projeto Curricular de Turma, das metas, dos objetivos e 

prioridades do Projeto Educativo da Escola/Agrupamento, da gestão dos recursos da escola 

e do cumprimento do Programa Curricular, as segundas reforçam as necessidades e as 

preferências dos alunos, privilegiando o modelo livre [E] de planificação. Todavia, 

mediante a grelha de Kelly, corrobora-se esta última informação constatando-se incidência 

no modelo C (segundo o qual os professores de EA raramente contemplam o programa 

prescrito, preferindo dar ênfase às necessidades e às preferências dos alunos). O modelo E 

redefine novas orientações, em que o professor se guia pela formação adquirida, pelo 

programa específico de Dança, pela avaliação inicial para promover o ensino diferenciado 

e pelo ensino da Dança sem privilegiar a música.  

Constata-se que as concepções dos professores da área de EA sobre a sua prática são 

convergentes, isto é, aproximam-se nos aspetos fundamentais do modo como a 

planificação é pensada e elaborada.   
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4.4.2 Orientação curricular da Dança pelos professores de Educação Artística 

(OCDEA) 

 

Na sequência do estudo, ao ter-se em conta as respostas sobre o “cumprimento do 

Programa Curricular para lecionar Dança na área de EA”, percebeu-se que muitos destes 

professores consideravam como referente teórico o Programa Nacional de Educação 

Física, pelo que estruturamos a subcategoria “Orientação Curricular de Dança pelos 

professores da área de Educação Artística” (OCDEA), constituindo-se, assim, como uma 

emergência nos discursos dos profissionais. A Tabela 30 comporta a informação 

sistematizada. 

 
Tabela 30 Resultados sobre a Orientação Curricular de Dança na Educação Artística seguida pelos 

professores de Educação Artística obtidos por entrevista 

 

     Critérios Indicadores 

Professores EA 

Fa Fr (%) 

Segue OCDEA 
Segue orientações curriculares de 
EA 

4 
 

20,00 

 

Subtotal 4 20,00 

Não segue 
OCDEA 
 

Segue o PNEF - matéria alternativa 
EF. 

11 
 

55,00 
 

Segue a própria experiência e 

conhecimento 
2 

10,00 

 

Desconhece OCDEA 1 
 

5,00 

Desconhece a didática de ensino 
por ser muito genérico 

2 10,00 

Subtotal 16        80,00 

Total 20 100,00 

 

É possível observar-se que 80,00% dos professores de EA entrevistados (16) não segue a 

OCDEA. Destes, 55% (6) segue o PNEF (2001), nomeadamente a matéria alternativa de 

EF centrada no ensino das Danças Tradicionais, Sociais e Aeróbica: “Bom, esse programa 

(de EA) são orientações gerais, genéricas, que não nos dizem muito em termos do que é 

que deve ser dado, de como deve ser abordado, etc. O que nós fazemos aqui? (…) 

Seguimos aeróbica, hip-hop e as danças de salão” (Professor 42, entrevista 42, Abril, 

2011). 

Na sequência desta auscultação, observou-se que a área de EA tem como propósito 

aperfeiçoar e aprofundar o conhecimento de Dança da matéria alternativa de EF: 
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“Aprofundar a Dança dos Programas de Educação Física na Educação 

Artística é como um miúdo que os pais tenham dinheiro para ele ir para o 

Cambridge aprender inglês, obviamente ele há de ter teoricamente o melhor 

desempenho no final do 9º ano em inglês, do que outro que não tem 

Cambridge. Da mesma maneira que um miúdo que tem Dança na Educação 

Artística. Essa mais-valia [aprendizagem mais aprofundado de dança] 

também se vai traduzir na nota de educação física. Ele vai, se calhar, ter 

melhor desempenho em educação física do que outro que não escolheu a 

dança” (Professor 28, entrevista 28, Maio, 2011). 

 

Uma expressão residual de docentes baseia-se na sua própria experiência e conhecimento 

para orientar as aulas (10%; 2 professores) e, em valor similar, há professores que 

desconhecem a didática de ensino veiculada pela OCDEA. No entanto, 5% dos professores 

(1) desconhece a existência deste referencial, como se pode perceber em algumas 

evidências discursivas: 

 

“Aqui se está a apostar na experiência que cada professor tem. Na realidade, 

não seguimos muito nem o programa de educação física nem o de educação 

artística. Penso que seria interessante se os professores tivessem preparados 

para o fazer cumprir [OCEA]” (Professor 56, entrevista 56, Maio, 2011). 

 

Apenas 20% dos inquiridos (4) referiu seguir a OCDEA e guiar a sua prática de ensino por 

essa matriz teórica, uma vez que são professores licenciados em Dança ou tiveram 

formação contínua nesse domínio: “Eu procuro abordar o conteúdo inicial de Laban que é 

aquele que está proposto no currículo escolar” (Professor 11, entrevista 11, Julho 2011). 

“Sim, tenho-me guiado pelo programa curricular que está no ministério da educação, que 

foi feito pela Madalena Victorino” (Professor 27, entrevista 27,Maio, 2011). 

Em suma o tipo de orientação curricular para as aulas de EA foi um dos aspetos 

emergentes, verificando-se que a maioria dos profissionais não segue as orientações 

curriculares de Dança, mais sim o programa nacional de EF, nomeadamente a matéria 

alternativa. 
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4.4.3 Modo de decidir o conteúdo de Dança na planificação da área curricular de 

Educação Artística 

 

Os procedimentos para a elaboração de uma planificação podem ser diversos, alternando 

entre as vertentes mais individualistas e as mais colaborativas, não menosprezando as 

interações possíveis entre ambas. A Tabela 31 pretende elucidar acerca do modo como o 

professor de EA decide a planificação de Dança, em função dos aspetos curriculares, do 

contexto e também da própria idiossincrasia.   

 

 

Tabela 31 Resultado sobre modo de decisão do conteúdo de Dança na área de Educação Artística obtido por 

entrevista 

 

Modo de 

decisão 
Indicadores 

EA 

Fa Fr (%) 

Com o 
Grupo 

disciplinar 

Planificação articulada entre Grupo de EF 

e EA (Expressão corporal) 
2 10,00 

Subtotal 2 10 

De forma 
individual 

Planificação implementada pelo professor 
para aperfeiçoar a matéria alternativa de 
EF 

6 30,00 

Planificação implementada pelo professor 
que favoreça à criatividade do aluno/ 
ambiente criativo para o aluno 

12 60,00 

Subtotal 18 90,00 

Total 20 100,00 

 

Observa-se que 90,00% dos docentes de EA (18) decidem a planificação de Dança 

individualmente e destes 30,00% (6) admite realizá-la para aperfeiçoar a matéria 

alternativa de EF. Por outro lado, apenas 10,00% dos professores (2) decidem a 

planificação em articulação com o Grupo de EA e de EF.  

A leitura dos dados permite constatar a prevalência da vertente individual na fase de 

planificação entre as possíveis justificações, destaca-se o facto de não haver mais docentes 

a lecionar a área de EA, pelo que não existem oportunidades de colaboração. Eis algumas 

das evidências recolhidas através da entrevista: “Quem dá dança sou eu, logo sou eu que 

faço o planeamento de dança. Este ano houve um planeamento em conjunto porque somos 

dois professores a dar dança e teve que haver alguma sintonia” (Professor 19, entrevista 

19, Julho, 2011). 

Em casos muito pontuais, nomeadamente na planificação em grupo (10,00%; 2) 

encontramos articulação entre as planificações de Dança em EF e em EA, provavelmente 

por serem os mesmos professores a lecionar ambas as disciplinas: 
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“Os miúdos que já tiveram expressão corporal no 7º ano em EA já estão 

habituados e transferem para o 9º ano em EF muitas coisas que aprenderam 

na expressão corporal. Ensinam aos novos alunos, aos que chegam no 9º ano, 

as frases, movimentos baseados numa contagem ou numa história. 

Trabalhamos vários tipos de deslocamentos e passos. É o seguimento do que 

fizeram no 7º ano. Não há diferença entre o que fizeram no 7º ano na 

expressão corporal e as aulas de dança do 9º ano na educação física” 

(Professor 22, entrevista 22, Julho, 2011). 

 

Em síntese o professor de EA decide a aula de Dança individualmente. Apesar de ter a 

preocupação com a promoção de um ambiente criativo para o aluno, tenta aperfeiçoar a 

matéria alternativa de EF, sendo aqui que se constata alguma incongruência.  

  

4.4.4 Abordagens de Dança (formas) na área curricular de Educação Artística 

 

Os itens de escolha múltipla do questionário (no qual participaram 79 professores de EA) 

permitiram conhecer as abordagens propostas no domínio da Dança, nomeadamente as 

formas e os conteúdos mais trabalhados. Os dados recolhidos encontram-se sistematizados 

na Tabela 32.  

 

Tabela 32 Resultados sobre as formas de Dança abordadas na área curricular de Educação Artística obtidos 

por questionário 

 

Abordagem ou formas de Dança 
 

Fa 

 

Fr 

Matéria nuclear/ dança educativa 25 6,35 

Dança Tradicional Portuguesa 50 12,69 

Danças Sociais 65 16,50 

Dança Clássica 8 2,03 

Hip-Hop/Funk 39 9,90 

Dança Aeróbica 61 15,48 

Danças Contemporânea 40 10,15 

Danças Criativa/livre78 52 13,20 

Danças Étnicas 6 1,52 

Movimento criativo 40 10,15 

Outras 8 2,03 

Total de respostas  394 100,00 

  

                                                
78 A dança criativa que é também a dança educativa foi assumida, apenas, neste ponto como dança de expressão livre, por não 

termos elementos de observação direta, através dos quais se constate que estão baseados  na racionalidade do movimento 

segundo os pressupostos de Laban.  
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Pode observar-se nas respostas múltiplas que as danças sociais (16,50%), a dança aeróbica 

(15,48%), a dança criativa assumida como expressão livre (13,20%) e a dança tradicional 

portuguesa (12,69%) são as abordagens mais referidas pelo professor de EA para projetar o 

ensino da Dança. Consideram-se emergentes a dança contemporânea e o movimento 

criativo (10,15% respetivamente), e o hip-hop/funk (9,90%), sendo menos expressivas a 

dança educativa (6,35%) e a dança clássica (2,03%). 

Existem ainda poucos profissionais (2,03%) que indicam outras possibilidades, como por 

exemplo as danças do mundo, a dança jazz e a expressão corporal. 

Para compreender mais cabalmente estes resultados, recorreu-se à entrevista e à 

estruturação de uma subcategoria designada como “conteúdo de Dança abordado 

habitualmente na aula”. Como a própria nomeação sugere, trata-se do conteúdo de Dança 

que os professores de EA referem abordar em contexto escolar, nomeadamente na aula de 

EA. Baseando-nos nos PNEF (2001), mapeamos os seguintes indicadores:  

 

  Matéria nuclear de EF centrada no movimento exploratório (dança educativa); 

 Matéria alternativa de EF centrada no ensino de passos (danças sociais, tradicional 

portuguesa e aeróbica);   

 Abordagem mista ou centrada na abordagem exploratória e técnica (aprendizagem 

de passos organizados em sequências coreográficas, assim como conteúdo 

expressivo e exploratório);  

 Abordagem livre (os alunos têm liberdade para escolher o conteúdo, sem mediação 

do professor); 

 Ausência de abordagem à Dança. 

 

Na fase de entrevista contou-se com a participação de 20 docentes de EA privilegiando-se 

a estrutura de apresentação da informação já adotada para a área de EF e cujos dados 

podem ser consultados na Tabela 33. 
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Tabela 33 Resultados sobre os conteúdos de Dança abordados na aula de Educação Artística obtidos por 

entrevista 

 
Tipo de Conteúdo Professor de EA 

Fa Fr (%) 

Matéria nuclear/dança 
educativa 

6 30,00 

Matéria alternativa dos 
PNEF 

 
8 40,00 

Misto 
 

6 30,00 

Total 
20 100,00 

 

Os resultados permitem verificar que 8 professores de EA (40,00%) dinamizam conteúdos 

da matéria alternativa do Programa de Reajustamento Curricular de EF ou PNEF (2001) 

(danças sociais, tradicionais e aeróbica). Por seu lado, a abordagem mista da Dança é 

representada por 30,00% dos inquiridos (6) e a abordagem expressiva e explorativa da 

Dança: “A Dança (…) é essencialmente uma forma de comunicação (…) Com gestos, como 

posso desenhar, como posso escrever…” (Professor 11, entrevista 11, Julho, 2011). 

Parece-nos que se trata de práticas que se afastam do propósito pedagógico advindo da 

dança educativa. Este, ao fundamentar-se na expressão artística alicerçada na tríade 

experiência/criação/apreciação, possibilita a compreensão e a vivência dos elementos 

estruturantes da Dança corpo/tempo/espaço/energia/relação, os quais não se exploram 

através da matéria alternativa dos PNEF (2001).  

Em síntese o questionário permitiu aferir que os conteúdos de Dança mais privilegiados 

são as danças sociais, a dança aeróbica e a dança tradicional portuguesa. Contrariamente, o 

conteúdo menos abordado recai na dança étnica e na dança clássica. Por seu lado, a dança 

criativa e a dança contemporânea revelaram-se modalidades emergentes. Através da 

entrevista atestou-se que o conteúdo de Dança mais abordado na área de EA era a matéria 

alternativa de EF (danças sociais, tradicionais e aeróbica), seguindo-se a matéria nuclear e 

a abordagem mista
79

.  

Os resultados levam-nos a concluir que a matéria alternativa de EF é preferencialmente 

abordada nas aulas de Dança de EA, sendo essa escolha baseada no desenvolvimento da 

criatividade dos alunos, na exploração do trabalho do corpo no espaço e no espírito de 

observação artística e crítica. Esta disparidade pode dever-se às lacunas de formação do 

professor de EF no âmbito artístico da Dança nomeadamente na Dança Educativa ou 

                                                
79

 A abordagem mista é a matéria alternativa e a matéria nuclear. 
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matéria nuclear de EF, que, por sua vez, é a principal abordagem focada nas Orientações 

Curriculares de Dança de EA.  

 

4.4.5 Motivos que levam à escolha da abordagem de Dança na área de Educação 

Artística 

 

Relativamente aos motivos que levam o professor de EA a escolher determinadas formas 

de Dança na área de Educação Artística (através de questionário 79 professores de EA) 

tem-se de atender também às teorias e aos seus conhecimentos. Assim, dado o caráter 

cíclico do paradigma do pensamento do professor, organizamos um conjunto de itens que 

possibilitassem uma visão conjunta. A informação encontra-se organizada na Tabela 34. 

 

Tabela 34 Resultados sobre os motivos de escolha da abordagem de Dança nas aulas de Educação Artística 

obtidos por questionário 

 

Motivos de escolha da 

abordagem de Dança 
 Discordo 

 totalmente Discordo 

ND/ 

NC Concordo 
Concordo  

muito 
Omissos Total 

Movimentos acessíveis e pré-

definidos  

Fa 
3 2 7 38 17 12 79 

 Fr 
3,80 2,53 8,86 48,10 21,52 15,19 100,00 

Sentir-se à-vontade e seguro  Fa 
0 0 7 36 24 12 79 

 Fr 
0,00 0,00 8,86 45,57 30,38 15,19 100,00 

Dominar o conteúdo  Fa 
0 1 3 39 23 13 79 

 Fr 
0,00 1,27 3,80 49,37 29,11 16,46 100,00 

Corrigir e observar a evolução dos 

alunos  

Fa 
0 0 2 35 30 12 79 

 Fr 
0,00 0,00 2,53 44,30 37,97 15,19 100,00 

Explorar o trabalho do corpo no 

espaço  

Fa 
0 0 2 21 44 12 79 

 Fr 
0,00 0,00 2,53 26,58 55,70 15,19 100,00 

Desenvolver a criatividade dos 

alunos  

Fa 
0 0 2 12 52 13 79 

 Fr 
0,00 0,00 2,53 15,19 65,82 16,46 100,00 

Privilegiar o conhecimento do 

património artístico da Dança  

Fa 
0 0 11 35 21 12 79 

 Fr 
0,00 0,00 13,92 44,30 26,58 15,19 100,00 

Privilegiar o espírito de observação 

artística e crítica  

Fa 
0 0 6 28 33 12 79 

 Fr 
0,00 0,00 7,59 35,44 41,77 15,19 100,00 

Legenda: ND/NC: Nem discordo nem concordo 
 

 

Agrupando as intensidades concordo e concordo muito identificam-se os principais 

motivos que determinam a escolha da abordagem de Dança nas aulas de Educação 

Artística, tais como: 

 Explorar o trabalho do corpo no espaço (82,27%; 65); 
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 Corrigir e observar a evolução dos alunos (82,27%; 65); 

 Desenvolver a criatividade dos alunos (81,01%; 64); 

 Dominar o conteúdo (78,48%; 62). 

 

Para além das razões elencadas, a questão aberta, número 38 do questionário, permitiu 

identificar através de 11,00% dos professores de EA (9) outras especificidades como: a 

motivação dos alunos para determinadas áreas da dança, a aprendizagem de conteúdos de 

forma ativa e em movimento, o cumprimento do programa curricular, a descoberta de 

bailarinos, a promoção da capacidade de expressão e a execução de orientações do 

programa de Madalena Victorino
80

. 

À informação recolhida através de questionário, associaram-se os dados perpassados em 20 

entrevistas aos professores que ministram Dança na área de EA. Alguns discursos 

revelaram-se emergentes, permitindo completar a questão acerca dos fatores mobilizadores 

para a sua lecionação. A organização das respostas pode ser consultada na Tabela 35.  

 

Tabela 35 Resultados dos fatores que mobilizam o professor de Educação Artística a ensinar Dança obtidos 

por entrevista 

 

Fatores Indicadores 
Professor de EA 

F Fr (%) 

Intrínsecos 
 

Gosto desde sempre 11 55,00 

Gosto adquirido na formação inicial 1 5,00 

Gosto adquirido/consolidado na 

formação contínua 
7 35,00 

Subtotal 19 95,00 

 Mistos 
 

Gosto adquirido na formação contínua e 
fazia parte do horário letivo. 

1 5,00 

Subtotal 1 5,00 

Total 20 100,00 

 

Na perspetiva da maioria dos professores de EA (95%; 19 professores), os motivos 

principais para o ensino da Dança centram-se no núcleo de “fatores intrínsecos”, 

exemplificado pelo gosto desde sempre (55,00%; 11 professores) e o gosto que foi 

adquirido e consolidado na formação contínua (35,00%; 7 professores). O motivo menos 

referido é o gosto adquirido na formação inicial (5%; 1 professor). Este resultado mostra 

estarmos perante um grupo de professores de EF
81

 (17) bastante entusiasta pelo ensino da 

Dança, porém pouco preparado para o ensino da Dança como forma de arte.  

                                                
80 Pedagoga em Dança responsável pelas Orientações Curriculares de Dança do 3.º ciclo inserido na Educação Artística.  
81 Lembramos que na área de EA dois professores são licenciados em Dança e uma em Dança e linguística.  
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Assim, constata-se que a aprendizagem não formal e informal é bastante relevante, bem 

como as atividades realizadas no percurso profissional, nomeadamente ao nível da 

formação contínua. Apenas 1 professor referiu ter sido estimulado pelo contexto escolar, 

sendo a única indicação direcionada para o “fator misto” manifestada nesta área de 

atuação: “Estava no meu horário letivo de EF, tive de aprender a ensinar e adquiri gosto 

na formação contínua” (Professor 56, entrevista 56, Maio, 2011).  

Salienta-se que não houve quaisquer referências a fatores extrínsecos, o que poderá 

significar estarmos perante um grupo de docentes que se encontra disponível (pessoal e 

profissionalmente) para ensinar Dança na área de EA.  

Em síntese, os professores de EA escolhem a abordagem de Dança pensando basicamente, 

na exploração do trabalho do corpo no espaço, na correção e na observação da evolução 

dos alunos, no desenvolvimento da sua criatividade e no domínio do conteúdo, sendo 

movidos pelo gosto intrínseco.  

 

4.4.6 Organização das aulas de Dança na área curricular de Educação Artística 

 

Outro aspeto fundamental para a estruturação de uma planificação em Dança tem a ver 

com a organização e a gestão dos conteúdos. Nesse sentido, a Tabela 36 pretende elucidar 

o modo como os professores de EA o fazem. 

 

Tabela 36 Resultados sobre a apresentação do conteúdo de Dança privilegiado na aula de Educação Artística 

obtidos por questionário 

 

Apresentação do conteúdo de Dança  Não 
Pouco 

frequente 
Freq. 

Muito 
frequente 

Omissos Total 

Com coreografias pré-estabelecidas no Grupo 
Disciplinar. 

Fa 
36 14 14 3 12 79 

 Fr 
45,57 17,72 17,72 3,80 15,19 100,00 

Com coreografias criadas por mim com skills 

específicos a demonstrar. 

Fa 
2 16 20 29 12 79 

 Fr 
2,53 20,25 25,32 36,71 15,19 100,00 

Com movimentos e ritmos compostos pelos 
alunos com base em skills propostos por mim. 

Fa 
3 2 29 33 12 79 

 Fr 
3,80 2,53 36,71 41,77 15,19 100,00 

Com movimentos e ritmos compostos pelos 
alunos com base no trabalho exploratório e 
criativo desenvolvido na aula 

Fa 
1 3 24 39 12 79 

 Fr 
1,27 3,80 30,38 49,37 15,19 100,00 

Com movimentos e ritmos orientados pela 
apreciação e crítica de todos os intervenientes 

Fa 
3 5 32 25 14 79 

 Fr 
3,80 6,33 40,51 31,65 17,72 100,00 

Com movimentos livres dos alunos sem 

proposta específica. 

Fa 
10 19 22 14 14 79 

 Fr 
12,66 24,05 27,85 17,72 17,72 100,00 

Legenda: Freq.: Frequentemente 
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Agrupando as intensidades frequentemente e muito frequentemente identificamos as 

principais formas de apresentação do conteúdo de Dança na área curricular de Educação 

Artística: 

 Movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base no trabalho exploratório e 

criativo desenvolvido na aula (79,75%; 63); 

 Movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base em skills propostos pelo 

professor (78,48%; 62); 

 Movimentos e ritmos orientados pela apreciação e crítica de todos os intervenientes 

(72,16%; 57). 

 

A forma de organização menos referida é a que se alicerça em “coreografias pré-

estabelecidas no Grupo Disciplinar” (45,57%; 36). Quanto a outros modos de organização 

das aulas de Dança (questão aberta nº 38 do questionário), 2 professores de EA (2,54%) 

relacionaram-na com as condições da escola (sala de aula ou pavilhão). 

Como forma de corroborar e complementar esta informação, aplicamos esta mesma 

questão na entrevista (grelha de Kelly), tendo sido inquiridos 20 professores de EA e 

obtendo-se os resultados na Tabela 37. 

 

Tabela 37 Frequência de constructos - Concepções acerca da organização da aula de Dança na área curricular 
de Educação Artística obtido através da grelha de Kelly 

 

Modelo de Organização da aula 

de Dança 

Professor de 

EA 

A Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

C Fa 6 
 Fr (%) 30,00 

D Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

ABC Fa 2 

 Fr (%) 10,00 

BC Fa 4 

 Fr (%) 20,00 

BCD Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

CD Fa 5 

 Fr (%) 25,00 

Total de 

respostas 

Fa 20 

 Fr (%) 100,00 

  

 

 

Legenda 
 
Modelo A:  Reprodução simples.(Organização 

reprodutiva dos padrões básicos do 

movimento). 

Modelo B:  Reprodução  elaborada 

(Organização reprodutiva  dos padrões  

técnicos do movimento). 

Modelo C:  Inovação  não contextualizada 

(Produção e criação centrada no movimento). 

Modelo D:  Inovação contextualizada 

(Produção e criação centrada na dinâmica da 

escola). 

Modelo E:  Nova concepção 

Modelo ABC: Reprodução simples, elaborada 

e de inovação  não contextualizada. 

Modelo BC: Reprodução  elaborada e  de 

Inovação  não contextualizada. 

Modelo BCD: Reprodução  elaborada e  de 

Inovação  não contextualizada e 

contextualizada. 

Modelo CD: Inovação  não contextualizada e 

contextualizada. 
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Nas aulas de EA, para 30,00% dos docentes (6) é o modelo C (produção e criação centrada 

no movimento) que mais reflete a organização do ensino da Dança. O modelo CD 

(produção e criação centradas no movimento e na dinâmica dos projetos da escola) é 

apontado por 25% dos docentes (5) e o modelo BC (reprodução elaborada dos padrões 

técnicos do movimento e a produção e criação centrada no movimento) por 20% (4). 

Assim, através do modelo CD verifica-se o seu caráter transversal aos projetos da escola, 

permitindo maior articulação curricular e melhor atuação pedagógica.  

As concepções sobre a organização da aula de Dança que menos foram apontadas recaem 

no modelo A (reprodução simples, de organização reprodutiva dos padrões básicos do 

movimento, no modelo D (Inovação contextualizada (produção e criação contextualizada 

centrada na dinâmica da escola) e no modelo BCD (organização reprodutiva dos padrões 

técnicos do movimento e de inovação focando também o seu caráter contextualizado) 

É de notar que o denominador comum à escolha dos modelos elencados é o modelo C, cujo 

âmbito confirma o resultado identificado no questionário onde se priorizam “os 

movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base no trabalho exploratório e criativo 

desenvolvido na aula”.  

 

4.4.7 Finalidades do ensino da Dança na área curricular de Educação Artística 

 

Esta subcategoria foi identificada na entrevista e complementa o estudo dos pensamentos 

pré-ativos, baseando-se nas finalidades do ensino da Dança. Os resultados das respostas 

múltiplas dos professores de EA podem ser consultados na Tabela 38.  

Como se pode verificar, 54,16% dos professores de EA (26) atribuem maior importância à 

formação dos alunos. Para 22,92% (11) a principal finalidade da Dança é a integração 

sensorial (exploração do corpo, sensibilidade/estética, expressão e valorização corporal, 

ouvir, sentido cinestésico) e para 12,50% (6) é a cognição, nomeadamente a vertente mais 

relacionada com a criatividade. Este discurso parece ser coerente com a LBSE (1986) que 

consagra o direito à educação artística para todos os cidadãos em idade escolar, salientando 

a importância da reflexão sobre os valores estéticos, tendo em conta as diferenças e 

sublinhando a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento do espírito crítico e 

criativo.  

  



PARTE III APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO 4   PENSAMENTOS PRÉ-ATIVOS DO PROFESSOR   

 

 

190 

Tabela 38 Resultados sobre as finalidades do ensino da Dança na área curricular de Educação Artística 

obtidos por entrevista 

 

Finalidades Aspetos Indicadores 

Respostas do 
professor de EA 

Fa Fr (%) 

Centrada na 
formação dos 
alunos 

 

Percetivo-motor Acompanhamento da música, perceção do 
ritmo, coordenação, exploração espaço, 

aumento vocabulário motor, postura 

4 8,33 

Integrativo sensorial Exploração do corpo, 
sensibilidade/estética, expressão corporal, 
valorizar o corpo, ouvir, sentido 
cinestésico. 

11 22,92 

Formativo pessoal Partilha, superação, autoestima, 
desinibição, crescimento interior; 

autoconhecimento, cooperação 
afetividade/sexualidade 

3 6,25 

Formativo social e 
cultural 

Relação com o outro, liberação de 
preconceitos, comunicação, integração, 
aumentar/fazer cultura 

1 2,08 

Cognitivo Memória/raciocínio  1 2,08 

Criatividade 6 12,50 

Subtotal 26  54,16 

Centrada na 
tarefa 
 

Técnico Desenvolvimento e aprofundamento de 
técnica; Bases de Dança 

3 6,25 

Coreográfico 
 

Construção coreográfica e memorização 
dos movimentos 

2 4,17 

Tipo de aula Aula direcionada para o produto final 
(espetáculo/competição) 

2 4,17 

Tipo de conhecimento Como prática ao longo da vida/estilo de 
vida saudável 

6 12,50 

Como prática interdisciplinar 2 4,17 

Subtotal 15 31,26 

Centrada na 
especificidade 

da Dança 

Realização/criação/ 
apreciação 

Envolvimento e aprendizagem dos eixos da 
Dança 

5 10,42 

Envolvimento 
Envolvimento artístico 1 2,08 

Envolvimento competitivo 1 2,08 

Subtotal 7 14,58 

Total de respostas 48 100,00% 

 

Aparentemente, o discurso enfatiza a “integração sensorial” adequando-se ao estudo do 

movimento preconizado nas Orientações Curriculares de Dança para a área curricular de 

EA do 3.º CEB, porém cruzando informação, é possível observar-se que 80,00% dos 

professores de EA entrevistados (16) não segue estas Orientações, acentuando a sua prática 

na matéria alternativa dos PNEF (2001).  

Seguem-se as finalidades centradas na tarefa focadas por 31,26% dos inquiridos (15), 

sendo direcionadas para a valorização da Dança como tipo de conhecimento, 

nomeadamente como prática ao longo da vida e como meio para promover um estilo de 

vida saudável (12,50%). Também, o desenvolvimento e o aprofundamento de técnica de 

Dança (6,25%), a construção coreográfica e a memorização dos movimentos (4,17%) e em 

igual valor a aula de Dança direcionada para o produto final (espetáculo/competição), bem 
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como fomentando uma prática interdisciplinar revelam-se bastante importantes na 

disseminação da Dança.  

De forma paralela, a finalidade centrada na especificidade da Dança, ao qual subjaz a 

tríade dos eixos do ensino da Dança (fazer/criar/apreciar), foram mencionados apenas por 

10,42% dos professores (5). Apesar da expressão residual, existem evidências quanto ao 

sentido do movimento que colocam em pé de igualdade (2,08%) a projeção do 

envolvimento artístico e do envolvimento competitivo da Dança.  

  

4.4.8 Discussão intra-área de Educação Artística acerca dos pensamentos pré-ativos 

do professor 

 

A discussão deste ponto pretende refletir o tipo de prática que é pensada para projetar o 

ensino da Dança na área de EA. Este professor caracteriza-se por planificar a Dança tendo 

em maior consideração interatuar com o projeto curricular de turma, o projeto educativo da 

escola, complementando esta informação com as fontes centradas principalmente nos 

alunos. No entanto, ao revelar-se o tipo de conteúdo que projetam nas aulas de EA 

verificou-se que as mesmas tendem a centrar-se nos PNEF (2001), nomeadamente na 

matéria alternativa (danças sociais, tradicionais e aeróbica), sobretudo por ser o professor 

de EF
82

 o responsável pela lecionação desta área disciplinar. Contudo, observou-se a 

existência de escassos docentes com formação em Dança
83

 que projetam a sua prática 

através da dança educativa ou criativa, guiados pelo referencial teórico de Dança como 

forma de arte do 3.º CEB (Victorino, 2001). Ora, conclui-se que as aulas de Dança de EA 

beneficiariam se fossem dinamizadas por especialistas em Dança, uma vez que os 

professores de EF, responsáveis pela EA, projetam na prática as suas concepções, 

idiossincrasias e perceções influenciados pelas suas experiências, centrando a sua 

abordagem maioritariamente na matéria alternativa de Dança dos PNEF (2001). Este dado 

é coerente com os estudos referenciados por Clark e Peterson (1986), nos quais os autores 

indicam a existência de influência dos fatores idiossincráticos dos professores na escolha 

dos conteúdos. A abordagem da maioria dos professores de EF que leciona Dança na área 

da EA extrapola as exigências curriculares da Dança focada nos aspetos artísticos do 

                                                
82

 Este dado foi obtido através da caracterização dos professores inquiridos no questionário 547 (98,20%), cuja formação 

inicial prevalecente é a licenciatura de Educação Física, assim como na entrevista em que 85% dos professores de EA (17) 

são professores de EF. 
83

 Professores licenciados em Dança (3) e uma professora de EF com formação contínua em Dança na Comunidade realizada 

no FORUM Dança de Lisboa. 
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movimento, contrariando o propósito da integração da Educação Artística no CNEB (2001) 

no qual “as artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão pessoal, 

social e cultural do aluno. São formas de saber que articulam imaginação, razão e emoção” 

(p. 149). 

As Orientações Curriculares de Dança para o 3.º CEB, que se fundamentam na teoria do 

movimento criativo elaborado por Laban (1988), não são contempladas pela maioria dos 

professores de EA inquiridos, desvirtuando a natureza da Dança como forma de arte 

favorecendo a construção de uma cultura de Dança redutora por direcionar-se para a 

atividade física, para a reprodução e para o adestramento de movimentos. Parece-nos que 

se trata de práticas que não se revêm na dança educativa. Esta, ao fundamentar-se na 

expressão artística alicerçada na tríade experiência/criação/apreciação, possibilita a 

compreensão e a vivência dos elementos estruturantes da Dança 

corpo/tempo/espaço/energia/relação. A partir deste prisma “dançar” implica a 

transfiguração do movimento físico em movimento artístico, comportando o imaginário e 

todos os significados subjacentes. Trata-se de uma sensibilização corporal altamente 

cognitiva e criadora que conduz o olhar para a singularidade e para a pluralidade dos 

contextos presentes na contemporaneidade, requerendo uma atitude crítica, questionadora e 

transformadora, aliada a uma educação estética, patrimonial e humanista. Nesse sentido, a 

Dança deve fundamentar-se em estratégias metodológicas de aprimoramento estético como 

perceção do mundo que proponham a crítica e o conhecimento, a partir dos objetos 

culturais do mundo (Saraiva, 2009). 

Fora de Portugal, nomeadamente no Reino Unido, Connell (2009) expôs uma problemática 

similar nas escolas, associando a falta de qualidade do ensino da dança educativa à 

idoneidade do professor de Dança: 

 

The majority of dance teaching in schools is delivered by non-specialists, 

including classroom teachers in primary schools and physical education (PE) 

teachers in secondary schools, with specialist dance teachers making up 7% of 

teachers of dance in schools. (…) included dance education have tended to do so 

in a subsidiary way, concentrating on PE, sport (…) (pp. 116-117). 

 

Pese embora o professor de EF tenha sido o responsável por introduzir a prática da Dança 

como conteúdo de EF nas escolas em diferentes países do mundo (Delimbeuf, 1987), a sua 

formação parece ser insuficiente para lecionar a disciplina de EA. A didática de ensino 
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defendida pelas Orientações Curriculares da Dança inserida na EA também parece ser 

incompreendida por muitos profissionais de EF, por desconhecerem o lado artístico da 

Dança e não possuírem formação nesse âmbito. Não obstante, cruzando resultados com as 

crenças dos professores de EA, estes revelaram sentir prazer e paixão pela Dança, 

mostrando estarmos perante um grupo de professores de EF especial, bastante entusiasta e 

motivado para ensinar Dança, o que nos leva a pensar que, se fosse colmatada a formação 

específica na área artística da Dança, haveria mudança nas práticas destes docentes na área 

de EA. Desse modo, prevê-se que os mecanismos de formação contínua possam 

direcionar-se para a abordagem da dança educativa ou criativa, ao passo que Fiamoncini e 

Lima (2006) acrescentam poder ser viável a prática da improvisação (abordagem 

proveniente da dança contemporânea) no ensino da Dança como caminho mais 

aconselhável para favorecer a criatividade, a descoberta, a abstração dos significados e a 

experimentação do movimento integrado, despindo-se das formas tradicionais e 

estereotipadas do movimento, uma vez que na improvisação, o Homem vê suas inúmeras 

possibilidades de ser, se estrutura e desestrutura, forma bases para libertar e diminui a 

rigidez, permitindo uma mudança corporal e de atitudes psíquicas para uma melhor 

qualidade de vida. 

Perante este novo desafio, ensinar Dança na EA, é imprescindível ter consciência da 

fundamentalidade da aprendizagem e do posicionamento da Dança num novo território 

artístico demarcado pela complexidade do significado das artes na formação integral de 

crianças e de jovens.  

A área de EA é opcional na matriz curricular do ensino básico, tal como acontece noutros 

países: “(…) In Bulgaria, Germany, Portugal and Slovakia, dance is an optional subject” 

(Eurodyce, 2009, p. 28). No entanto, em Portugal, podemos constatar através dos 

resultados do presente estudo que a referenciação da Dança na EA possui apenas cariz 

teórico, por carecer de uma prática efetiva e qualificada nas escolas do 3.º CEB e que 

assegure a transmissão do conhecimento de Dança numa perspetiva artística. Assim, 

consideramos que a implementação estrutural da Dança na área da EA, ainda é um grande 

desafio para os órgãos competentes. De forma oposta, observa-se o exemplo da Alemanha 

onde existe uma recente organização estrutural denominada “Tanzplan Deutschland” 

(Müller & Schneeweis, 2006) coordenada pelo Ministério Federal de Educação e da 

Cultura, no qual se definiram as condições políticas e formativas nos diferentes distritos 

federais, fixando-se metas comuns sobre o conteúdo de Dança, apostando na dança 

contemporânea e definindo-se critérios de qualidade que abriram as portas ao artista 
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pedagogo de Dança para lecionar nas escolas, efetivando-se a inclusão da dança criativa 

como suporte da dança contemporânea em contexto escolar (Calvet & Ismael, 2011). 

Voltando ao nosso meio é possível avançar com uma explicação sobre a grande influência 

da EF na área de EA, apoiada nos seguintes factos: 

(i) Na escola pública não existe grupo de recrutamento para a área de EA, estando 

condicionada pela legislação
84

, que permite delegar o ensino da Dança, na área de EA, 

a qualquer professor do quadro da escola habilitado para o efeito. Por conseguinte, o 

professor de EF parece ser o profissional mais consensual a aceitar o cargo e quem 

tem assegurado a sua prática na escola através da área disciplinar de EA.  

(ii) Há pouco interesse pela difusão da Dança como forma artística na escola, refletida na 

legislação (acima referida) que consente que o aluno do 3.º CEB possa optar entre a 

disciplina de Educação Artística e as TIC (tecnologias de informação e comunicação), 

diminuindo, deste modo, as possibilidades dos alunos do ensino genérico regular 

terem acesso à Dança como forma de arte. Reforçam esta condição precária, os dados 

fornecidos pela DGIDC (2006) revelando serem poucas as escolas que oferecem 

Dança na área de EA.   

(iii) Há uma dispersão na oferta artística entre os diferentes tipos de expressão (música, 

teatro, design, dança e outros) e que não assegura a democratização da prática da 

Dança em contexto escolar. 

 

À semelhança da discussão apresentada para os resultados do pensamento pré-ativos do 

professor de EF, o professor que leciona EA refere ter preocupação com a promoção de um 

ambiente criativo para o aluno, a exploração do trabalho do corpo no espaço e o espírito de 

observação artística e crítica que tenta aperfeiçoar através da matéria alternativa de EF, 

sendo aqui que se constata uma forte incongruência entre o discurso proferido e a prática 

projetada na planificação através do tipo de abordagem selecionado (danças sociais, 

tradicionais e aeróbica). Outros motivos como corrigir e observar a evolução dos alunos 

possui maior concordância com o tipo de abordagem manifestado.  

O discurso inovador quanto à organização, baseando-se num trabalho exploratório e 

criativo em contexto de sala de aula, apelando ao pensamento divergente dos 

                                                
84

 Com a Nova Revisão Curricular (Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho), em vigor, a denominação de “educação artística” se faz 

acompanhar das TIC (tecnologias de informação e comunicação): “nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, a matriz integra uma disciplina de 

oferta de escola na área artística ou tecnológica, e acordo com a sua especificidade e no âmbito do seu projeto educativo”. Esta alteração 

poderá representar a diminuição da oferta artística da escola. 
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intervenientes mais diretos (Kassing & Jay, 2003) e às finalidades do ensino da Dança 

centrada nos alunos, principalmente de integração sensorial, afasta-se da prática ao 

reconhecer-se que o tipo de conteúdo abordado coloca a tónica no “acabamento” e no 

aperfeiçoamento técnico de passos e de linguagens não essenciais ao processo criativo e 

experimental proposto nas Orientações Curriculares de Educação Artística para o 3.º CEB. 

 

4.5 Resultados dos pensamentos pré-ativos do professor que ministra Dança na área 

de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

Neste ponto dá-se continuidade à apresentação dos resultados do estudo empírico, relativos 

à área de ARE do DE, destacando-se os dados obtidos quer através de questionário (no 

qual foram considerados 138 professores de ARE do DE), quer da entrevista 

(administradas a 21 docentes de ARE do DE). Lembramos que segundo as Orientações 

Gerais do DE o responsável pelo ensino de ARE do DE na escola é o professor de EF, 

estando previstas horas com crédito letivo para assumir esta função e um número 

determinado de alunos para participar na dinamização externa que são encontros com 

caráter competitivo entre as diferentes escolas de uma determinado local/ área educativa. 

 

4.5.1  Aspetos, recursos e fontes privilegiados na planificação do ensino da Dança 

nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

Em conformidade com os dados sistematizados na Tabela 39, constata-se através do 

questionário que a maioria dos professores (66) que ensinam Dança na área de ARE de DE 

(47,83%) admitem fazer sempre algum tipo de planificação, ao passo que 32,62% (38) 

fazem-no frequentemente. Apenas 5,07% professores (7) admitem fazê-lo às vezes e/ou 

raramente. No entanto, 3,52% dos professores (5) assume nunca planificar as aulas de 

Dança e 15,94% (22) dos professores não responderam a esta questão. 

 

 

Tabela 39 Frequência dos professores que planificam o ensino da Dança nas Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar obtido por questionário 

 
 Nunca Raramente Às vezes Freq. Sempre Omissos Total 

Atividades Rítmicas e 

Expressivas (DE) 

Fa 5 2 5 38 66 22 138 

Fr 3,62 1,45 3,62 27,54 47,83 15,94 100,00 

Legenda: Freq. Frequentemente 
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À semelhança dos pontos anteriores, foram colocados no inquérito por questionário um 

conjunto de itens, para perceber quais os recursos e os aspetos curriculares que se 

constituem como fontes para a planificação do ensino da Dança na ARE do DE. A 

informação recolhida encontra-se sistematizada na Tabela 40.  

Recodificando a variável (ou seja, agrupando as intensidades privilegio e privilegio muito) 

obtém-se uma visão global dos aspetos mais relevantes na planificação do ensino da 

Dança nas ARE do DE, tais como: 

 

 As necessidades e as capacidades dos alunos (80,44%; 111); 

 A participação dos alunos na dinamização interna (festas escolares e outros) 

(80,44%; 111); 

 O conhecimento pessoal [do professor] baseado em diversas experiências (80,44%; 

111); 

 O valor educativo que atribui à Dança (79,71%; 110);  

 As preferências e interesses dos alunos (78,98%; 109); 

 A participação dos alunos na dinamização externa (78,27%; 109). 

 

Pode acrescentar-se que estes resultados veiculam uma perspetiva da Dança como 

atividade capaz de integrar os alunos, principalmente em contexto escolar.  

Segundo 63,04% (87) dos professores de ARE do DE, a competitividade aliada à Dança na 

dinamização interna e externa influencia a planificação do processo de ensino, assim como, 

o conhecimento adquirido na formação contínua não acreditada (67,39%; 93) e, as metas, 

objetivos e prioridades do projeto educativo da escola/ agrupamento (65,95%; 91). 

Ao serem procuradas “outras respostas” (da questão aberta número 23), aproximadamente 

17% dos professores de ARE do DE (23) indicam privilegiar na planificação, também, os 

recursos, tais como, a adequação dos espaços e a articulação dos horários de alunos e de 

professores.   
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Tabela 40 Resultados sobre os recursos e aspetos privilegiados na planificação da Dança realizada pelo 

professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar obtidos por questionário 

 

Recursos e aspetos privilegiados na 

planificação 
 Não  

privilegio 

Privilegio  

pouco 

NP/ 

NNP Privilegio 
Privilegio  

muito Omissos Total 

As orientações gerais do Desporto 

Escolar 

Fa 
2 2 2 61 47 24 138 

 Fr 
1,45 1,45 1,45 44,20 34,06 17,39 100,00 

As orientações específicas da 

modalidade 

Fa 
1 1 5 59 47 25 138 

 Fr 
0,72 0,72 3,62 42,75 34,06 18,12 100,00 

O Programa Curricular de Educação 

Física  

Fa 
8 8 43 47 6 26 138 

 Fr 
5,80 5,80 31,16 34,06 4,35 18,84 100,00 

O conhecimento pessoal baseado em 

diversas experiências 

Fa 
0 0 2 54 57 25 138 

 Fr 
0,00 0,00 1,45 39,13 41,30 18,12 100,00 

O conhecimento adquirido na 

licenciatura  

Fa 
12 7 25 49 20 25 138 

 Fr 
8,70 5,07 18,12 35,51 14,49 18,12 100,00 

O conhecimento adquirido na 

formação contínua acreditada 

Fa 
33 2 18 32 21 32 138 

 Fr 
23,91 1,45 13,04 23,19 15,22 23,19 100,00 

O conhecimento adquirido na 

formação contínua não acreditada 

Fa 
4 2 13 59 34 26 138 

 Fr 
2,90 1,45 9,42 42,75 24,64 18,84 100,00 

As metas, objetivos e prioridades do 

Projecto Educativo da Escola/ 

Agrupamento 

Fa 
4 1 16 55 36 26 138 

 Fr 
2,90 0,72 11,59 39,86 26,09 18,84 100,00 

A articulação interdisciplinar e 

transversal 

Fa 
7 4 33 46 22 26 138 

 Fr 
5,07 2,90 23,91 33,33 15,94 18,84 100,00 

As preferências e interesses dos 

alunos 

Fa 
0 2 2 35 74 25 138 

 Fr 
0,00 1,45 1,45 25,36 53,62 18,12 100,00 

As necessidades e capacidades dos 

alunos 

Fa 
0 1 0 34 77 26 138 

 Fr 
0,00 0,72 0,00 24,64 55,80 18,84 100,00 

O gosto pessoal pelo ensino da Dança Fa 
0 1 7 42 63 25 138 

 Fr 
0,00 0,72 5,07 30,43 45,65 18,12 100,00 

O valor educativo que atribui à Dança Fa 
0 1 2 36 74 25 138 

 Fr 
0,00 0,72 1,45 26,09 53,62 18,12 100,00 

A participação dos alunos na 

dinamização interna (festas escolares) 

Fa 
0 0 1 36 75 26 138 

 Fr 
0,00 0,00 0,72 26,09 54,35 18,84 100,00 

A participação "competitiva" dos 

alunos na dinamização interna 

Fa 
5 6 15 42 45 25 138 

 Fr 
3,62 4,35 10,87 30,43 32,61 18,12 100,00 

A participação dos alunos na 

dinamização externa 

Fa 
0 1 4 40 68 25 138 

 Fr 
0,00 0,72 2,90 28,99 49,28 18,12 100,00 

A participação “competitiva” dos 

alunos na dinamização externa 

Fa 
2 5 17 44 43 27 138 

 Fr 
1,45 3,62 12,32 31,88 31,16 19,57 100,00 

A gestão dos recursos da escola 

(materiais, espaciais, temporais) 

Fa 
0 0 16 47 47 28 138 

 Fr 
0,00 0,00 11,59 34,06 34,06 20,29 100,00 

Legenda: NP/NNP: Nem privilegio / Nem não privilegio 
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Com base nas entrevistas aplicadas a 21 docentes de ARE do DE (nomeadamente através 

da grelha de Kelly), sistematizamos na tabela 41 as informações recolhidas dos modelos 

acerca das fontes que guiam e enquadram a sua planificação do ensino da Dança.  

 

Tabela 41 Frequência de constructos - Concepções acerca das fontes que guiam a planificação do ensino da 

Dança nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar obtidos através da grelha de Kelly 

 

Modelos das fontes da planificação Professor de  
ARE do DE 

C Fa 8 

 Fr (%) 38,10 

E Fa 11 

 Fr (%) 52,38 

CD Fa 2 

 Fr (%) 9,52 

Total de 
respostas 

Fa 21 

 Fr (%) 100,00 

 

Constata-se que as fontes da planificação às quais os professores recorrem são basicamente 

duas: 52,38% dos professores (11) destaca o modelo E (modelo livre) e 38,1% dos 

docentes (8) foca o modelo C (centrado nas necessidades e nas preferências dos alunos). 

Quanto ao modelo de concepção livre (E), os professores direcionam-se para duas 

posições, em que são guiados pelo projeto educativo da escola e pela liberdade sentida por 

si para gerir o ensino das ARE:“O projeto educativo é o caminho pedagógico de uma 

política da escola. Muitas pessoas vão para a escola sem saber quantas páginas estão no 

projeto educativo. É importante porque é o perfil do local, a partir disto planifico a aulas 

de ARE” (Professor 7, entrevista, Junho, 2011).“No desporto escolar estou mais liberta 

sem estar ali ligada a um currículo ou um planeamento rígido” (Professor 1, entrevista 1, 

Junho, 2011). 

Quanto ao modelo C, eis algumas evidências discursivas que pretendem ilustrar as 

respetivas escolhas: “(…) Os alunos são a base (Professor 16, entrevista 16, Julho, 2011). 

Acho que devemos ir ao encontro das necessidades e interesses do grupo equipa” 

(Professor 37, entrevista 37, Junho, 2011) 

Em síntese, observa-se que os resultados obtidos através dos dois instrumentos 

(questionário e entrevista) são coerentes, revelando grande importância ao trabalho 

desenvolvido com e para os alunos através das ARE do DE. De forma geral, os docentes 

orientam o ensino pensando na participação dos alunos na dinamização interna (festas 

Legenda: 

 
Modelo C - Fonte centrada 

nos alunos. 

Modelo D - Fonte centrada no 

conhecimento de conteúdo do 

professor. 

Modelo E - Nova concepção 

Modelo CD: Fonte centrada 

nos alunos e no conhecimento 

de conteúdo do professor 
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escolares e outros), no seu conhecimento pessoal, no valor educativo atribuído à Dança, 

nas necessidades, preferências e capacidades dos alunos. A grelha de Kelly confirma, 

através da concepção do modelo livre E, que “o aluno” é o alicerce da planificação das 

aulas de Dança.   

De igual modo, a liberdade sentida pelo professor ao planificar as aulas de ARE do DE faz 

com que “acople” o ensino ao seu Grupo/Equipa e às do Projeto Educativo da Escola.  

A promoção da Dança na escola, caracterizada por uma orientação flexível poderá permitir 

a partilha de saberes significativos e de interesses de professores, de alunos e da própria 

comunidade escolar, observando-se que nas aulas de ARE do DE, os alunos são os agentes 

educativos primordiais. 

 

4.5.2 Modo de decidir o conteúdo de Dança na planificação da área das Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

Na Tabela 42 pode-se consultar a sistematização dos resultados recolhidos na entrevista no 

que respeita ao modo como o professor decide a planificação das aulas de Dança. 

 

Tabela 42 Resultados sobre o modo de decisão do conteúdo de Dança nas Atividades Rítmicas e Expressivas 

do Desporto Escolar obtidos por entrevista 

 

Modo de 

decisão 
Indicadores 

Professores de 
ARE do DE 

Fa Fr (%) 

D
e 

fo
rm

a 

In
d
iv

id
u
al

 

  

Planificação implementada só pelo 
professor 

7 33,33 

Planificação implementada pelo professor 
que favoreça à criatividade do aluno/ 
ambiente criativo para o aluno 

11 52,38 

Planificação implementada pelo professor 
privilegiando as preferências dos alunos 

3 14,29 

Total 21 100,00 

 

Existe coerência entre os resultados cujo critério torna ao professor como único 

responsável pela planificação do ensino de ARE do DE, visto que em cada escola existe 

apenas um responsável pelo Grupo/Equipa de ARE, uma vez que esta modalidade permite 

integrar alunos de todas as faixas etárias e respetivos escalões. 

Para todos os docentes (21), a planificação é realizada individualmente, pelo que as 

questões da idiossincrasia do professor estão mais presentes, favorecendo um ambiente 

criativo para promover - por sua vez - a criatividade do aluno (52,38;11): “Tento explicar 

às minhas alunas e expor algumas das minhas ideias nos esquemas, mas também gosto 
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que elas partilhem comigo o que sabem, a diversidade de algumas ideias e passos que elas 

têm e assim tentamos montar as nossas coreografias” (Professor 1, entrevista 1, Junho, 

2011). 

Por outro lado, na perspetiva de cerca de 33% dos inquiridos (7), a planificação é 

implementada apenas pelo professor transmitindo a sua cultura e as suas vivências, como 

pretende elucidar o seguinte excerto:“Estou a trabalhar o aero-combat. Dou portanto 

aero-combat que são coisas criadas por mim” (Professor 10, Entrevista 10, Julho 2011). 

Contudo para 3 professores de ARE do DE (14,29%) a planificação é realizada de forma 

individual e a escolha dos respetivos conteúdos baseia-se nas preferências dos alunos: 

“Vou muito ao encontro do que eles gostam” (Entrevista 23, entrevista 23, Junho, 2011). 

Em síntese constata-se que os professores de ARE do DE planificam o ensino da Dança 

preferencialmente de forma individual com o intuito de a) favorecer o trabalho criativo 

para o aluno; b) transmitir aos alunos o seu conhecimento pessoal e c) atender necessidades 

e preferências dos alunos.  

 

4.5.3 Abordagens de Dança (formas) na área das Atividades Rítmicas e Expressivas 

do Desporto Escolar 

 

Os itens de escolha múltipla presentes no questionário permitiram conhecer as abordagens 

propostas no domínio da Dança por 138 professores, nomeadamente sobre as formas mais 

trabalhadas. Os dados foram sistematizados e podem ser consultados na Tabela 43. 

 
Tabela 43 Resultados sobre as formas de Dança abordadas nas Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar obtidos por questionário 

 

Abordagem ou formas de Dança 
Fa 

 

Fr 

Matéria nuclear /Dança Educativa 8 2,44 

Dança Tradicional Portuguesa 17 5,18 

Danças Sociais 48 14,63 

Dança Clássica 5 1,52 

Hip-Hop/Funk 67 20,43 

Dança Aeróbica 75 22,87 

Dança Contemporânea 29 8,84 

Dança Criativa / livre 49 14,94 

Étnicas 12 3,66 

Outras 18 5,49 

Total de respostas 328 100,00 
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Da leitura da tabela 43, pode verificar-se que sobressaem quatro formas de Dança: a dança 

aeróbica (22,87%), o hip-hop/funk (20,43%), a dança criativa ou livre (14,94%) e as danças 

sociais (14,63%). Com menor expressão encontram-se a dança contemporânea (8,84%), a 

dança tradicional portuguesa (5,18%), a dança educativa (2,44%) e a dança clássica 

(1,52%). Relativamente a outras formas de Dança foram ainda mencionadas a dança 

moderna, o folclore europeu, o house, o popping, o step, a capoeira e as danças antigas, 

perfazendo um total de 5,49%.  

Os resultados do questionário foram reforçados pelas entrevistas (com a participação de 21 

professores de ARE do DE), encontrando-se a informação sistematizada na Tabela 44. 

 

Tabela 44 Resultados sobre os conteúdos de Dança abordados nas Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar obtidos por entrevista 

 
 

Tipo de Conteúdo 

Professor de ARE 

Fa Fr (%) 

Matéria nuclear 
 

5 23,81 

Matéria alternativa 
 

11 52,38 

Misto 
 

5 23,81 

Total 21 100,00 

 

Quanto ao conteúdo de Dança que os professores de ARE do DE abordam habitualmente 

nas aulas, os resultados apontam que 52,38% preferem a matéria alternativa de EF (11) e 

que 23,81% (5) dão mais valor à matéria nuclear e em igual percentagem à abordagem 

mista (matéria nuclear e alternativa).    

Em síntese no questionário e na entrevista verifica-se que as formas de Dança privilegiadas 

no contexto das ARE do DE é a matéria alternativa dos PNEF (2001) tais como: a dança 

aeróbica e as danças sociais, seguido da dança urbana hip-hop que não faz parte do 

referencial teórico curricular e a dança criativa (de expressão livre). Contrariamente, os 

conteúdos menos abordados recaem na dança clássica, a matéria nuclear (ou dança 

educativa) e a abordagem mista.  

Os resultados levam-nos a deduzir que a matéria alternativa de EF (dança aeróbica e 

danças sociais), o hip-hop/funk (emergente) e a dança criativa de expressão livre são as 

abordagens de dança mais privilegiadas nas aulas de ARE do DE. Os professores de ARE 

do DE ao colocarem em primeiro lugar os interesses dos alunos, seguem as suas sugestões 

e/ou preferências, revelando que as danças urbanas é a forma mais atrativa de dançar para 
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os jovens.  

 

4.5.4 Motivos que levam à escolha da abordagem de Dança na área das Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar  

  

A opção por determinados conteúdos e/ou situações de aprendizagem propostas nas aulas 

de ARE do DE é alicerçada em diversas componentes (pessoais, profissionais e 

institucionais) que - ao longo deste trabalho de investigação - tivemos oportunidade de 

referenciar.  

À semelhança das áreas de EF e de EA, sistematizamos os resultados recolhidos no 

questionário, no âmbito das ARE do DE, os quais podem ser consultados na Tabela 45. 

 
Tabela 45 Resultados sobre os motivos de escolha da abordagem de Dança na aula de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar obtidos por questionário 

 

Motivos de escolha da 

abordagem de Dança 
 Discordo 

 totalmente Discordo ND/NC Concordo 
Concordo  

muito Omissos Total  

Movimentos acessíveis e pré-

definidos  

Fa 
4 4 15 53 27 35 138 

 Fr 
2,90 2,90 10,87 38,41 19,57 25,36 100,00 

Sentir-se à-vontade e seguro Fa 
1 0 13 43 47 34 138 

 Fr 
0,72 0,00 9,42 31,16 34,06 24,64 100,00 

Dominar o conteúdo  Fa 
1 1 10 46 45 35 138 

 Fr 
0,72 0,72 7,25 33,33 32,61 25,36 100,00 

Corrigir e observar a evolução 

dos alunos  

Fa 
0 0 4 36 64 34 138 

 Fr 
0,00 0,00 2,90 26,09 46,38 24,64 100,00 

Explorar o trabalho do corpo no 

espaço 

Fa 
0 0 1 33 70 34 138 

 Fr 
0,00 0,00 0,72 23,91 50,72 24,64 100,00 

Desenvolver a criatividade dos 

alunos 

Fa 
0 0 1 20 82 35 138 

 Fr 
0,00 0,00 0,72 14,49 59,42 25,36 100,00 

Privilegiar o conhecimento do 

património artístico da Dança   

Fa 
0 2 20 55 26 35 138 

 Fr 
0,00 1,45 14,49 39,86 18,84 25,36 100,00 

Privilegiar o espírito de 

observação artística e crítica 

Fa 
0 1 10 52 40 35 138 

 Fr 
0,00 0,72 7,25 37,68 28,99 25,36 100,00 

Legenda: NP/NNP: Nem privilegio / Nem não privilegio 
 

Reagrupando as intensidades concordo e concordo muito (ou seja, recodificando a escala 

da variável), podemos observar que os principais motivos que fundamentam as escolhas da 

abordagem de Dança dos inquiridos são: 

 

 Explorar o trabalho do corpo no espaço (74, 63%; 103); 

 Desenvolver a criatividade dos alunos (73,91%; 102); 
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 Corrigir e observar a evolução dos alunos (72,47%; 100). 

 

Por seu lado, a questão aberta número 29 do questionário, à qual responderam, 

aproximadamente 10% dos professores de ARE do DE (13) identifica entre outras razões: 

a) a motivação, o gosto, as preferências, o interesse, a competência, a idade e o 

desenvolvimento das capacidades expressivas do aluno; b) a interação com o público; c) o 

plano anual de atividades e d) o seu sucesso na prática de Dança. 

Todavia na fase intensiva (entrevista administrada a 21 professores de ARE do DE) 

emergiram propagações relacionadas com os motivos que impulsionavam os professores 

para o ensino da Dança. Nesse sentido, os (possíveis) fatores foram ramificados em fatores 

extrínsecos (externos aos professores), em fatores intrínsecos (internos ou por vontade dos 

professores) e em fatores mistos (externos e internos aos professores), encontrando-se 

sistematizados na Tabela 46.  

 

Tabela 46 Resultados dos fatores que mobilizam o professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar a ensinar Dança obtidos por entrevista 

 

Fatores 
 

Indicadores 

 

Professores de ARE do 
DE  

F Fr (%) 

Extrínsecos 
 

Por substituição de professor 2 9,52 

Subtotal 2 9,52 

Intrínsecos 
 

Gosto desde sempre 15 71,43 

Gosto adquirido/consolidado na formação contínua 4 19,05 

Subtotal 19 90,48 

Total de respostas 21 100,00 

 

No que concerne à área de ARE do DE, o núcleo de fatores que mais influencia 90,48% 

dos inquiridos (19) é de natureza intrínseca, evidenciando-se o gosto do professor pela 

Dança. Estes resultados parecem refletir que a escolha de ensinar Dança nas ARE do DE 

conjuga aspetos pessoais com a formação vivenciada. Cabe salientar que somente dois 

professores referiram fatores extrínsecos, sublinhando o seu vínculo contratual (contrato 

em regime de substituição). 

Estes resultados permitem afirmar que o professor de ARE do DE é o profissional de 

Educação Física mais motivado para o ensino da Dança, tendo cuidado e preocupação na 

elaboração da planificação (muito voltada para o desenvolvimento da criatividade dos 

alunos, para a exploração do trabalho do corpo no espaço e para a correção e para a 
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observação da evolução dos alunos). Os fatores que os mobilizam para o ensino desta 

modalidade são essencialmente de ordem intrínseca (gosto).  

 

4.5.5 Organização das aulas de Dança na área das Atividades Rítmicas e Expressivas 

do Desporto Escolar 

 

Sobre a organização e a gestão dos conteúdos, a Tabela 47 pretende elucidar o modo como 

os professores de ARE do DE o fazem.  

 

Tabela 47 Resultados sobre a apresentação do conteúdo de Dança privilegiado na aula de Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar obtidos por questionário 

 

Apresentação do conteúdo de Dança  
Não 

Pouco 
frequente 

Freq. 
Muito 

frequente 

 
Omissos 

 

 
Total 

 

Com coreografias pré-estabelecidas no Grupo 

Disciplinar. 

Fa 
72 21 4 1 40 138 

Fr 
52,17 15,22 2,90 0,72 28,99 100,00 

Com coreografias criadas por mim com skills 

específicos a demonstrar. 

Fa 
4 5 49 43 37 138 

Fr 
2,90 3,62 35,51 31,16 26,81 100,00 

Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos 

com base em skills propostos por mim. 

Fa 
3 7 38 53 37 138 

Fr 
2,17 5,07 27,54 38,41 26,81 100,00 

Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos 

com base no trabalho exploratório e criativo 

desenvolvido na aula. 

Fa 
5 10 30 56 37 138 

Fr 

3,62 7,25 21,74 40,58 26,81 100,00 

Com movimentos e ritmos orientados pela 

apreciação e crítica de todos os intervenientes. 

Fa 
7 11 44 39 37 138 

Fr 
5,07 7,97 31,88 28,26 26,81 100,00 

Com movimentos livres dos alunos sem proposta 

específica. 

Fa 
23 29 30 19 37 138 

Fr 
16,67 21,01 21,74 13,77 26,81 100,00 

Legenda: Freq.: Frequentemente 

 

Agrupando as intensidades frequentemente e muito frequente obtemos uma visão global do 

forma como o professor organiza a aula de Dança na área de ARE do DE:  

 

 Com coreografias criadas por si com skills específicos a demonstrar (66,67%; 92); 

 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base em skills propostos 

pelo professor (65,95%; 91); 

 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base no trabalho 

exploratório e criativo desenvolvido na aula (62,32%; 86); 

 Com movimentos e ritmos orientados pela apreciação e crítica de todos os 

intervenientes (60,14%; 83). 
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Observa-se que as coreografias pré-estabelecidas no Grupo Disciplinar (3,62%) e os 

movimentos livres dos alunos sem proposta específica (35,51%) são os modos de 

organização da aula mais desvalorizados pelos professores de ARE do DE, o que revela 

uma a autonomia e poder de decisão do docente. 

Existem ainda 6,00% de participantes (8) que através da questão aberta número 36 aludem 

a outros modos de organização baseados na transdisciplinaridade subjacente, tais como: 

coreográficas históricas e/ou documentais, bem como o trabalho subordinado a temáticas 

específicas, aproximando-nos de um trabalho mais significativo. 

Esta informação é reforçada nas 21 entrevistas aos profissionais que ministram ARE do 

DE, através da grelha de Kelly, cuja frequência de constructos permitiu aferir (com maior 

segurança) o tipo de organização que o professor projeta no ensino da Dança na área de 

ARE do DE. Os resultados podem ser consultados na Tabela 48. 

 

Tabela 48 Frequência de constructos - Concepções acerca da organização da aula de Dança na área de 
Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar obtido através da grelha de Kelly 

 

Modelo de Organização da aula de 

Dança 

Professor de  

ARE do DE 

C Fa 8 

 Fr (%) 38,10 

D Fa 3 

 Fr (%) 14,29 

E Fa 1 

 Fr (%) 4,76 

BC Fa 5 

 Fr (%) 23,81 

BCD Fa 2 

 Fr (%) 9,52 

CD Fa 2 

 Fr (%) 9,52 

Total de respostas Fa 21 

 Fr (%) 100,00 

 

Observa-se que cerca de 57% dos professores de ARE (12) opta por modelos puros e 

42,8% (9) identifica-se mais com modelos mistos. O modelo C (produção e criação 

centrada no movimento) é mencionado por 38,10% dos docentes (8), ao qual se segue o 

modelo BC (reprodução elaborada dos padrões técnicos do movimento e a produção e 

criação centrada no movimento) com um percentual de 23,81% (5) e o modelo D com 

14,29% (3). Em menor expressão são citados os modelos BCD (9,52%; 2 professores) e o 

modelo CD (9,52%; 2 professores).   

Legenda: 
Modelo A Reprodução simples.(Organização 

reprodutiva dos padrões básicos do 

movimento). 

Modelo B Reprodução  elaborada 

(Organização reprodutiva  dos padrões  

técnicos do movimento). 

Modelo C Inovação  não contextualizada 

(Produção e criação centrada no 

movimento). 

Modelo D Inovação contextualizada 

(Produção e criação centrada na dinâmica da 

escola). 

Modelo E Nova concepção 

Modelo BC: Reprodução elaborada dos 

padrões  técnicos do movimento e Inovação  

não contextualizada. 

Modelo BCD: Reprodução  elaborada dos 

padrões  técnicos do movimento de Inovação  

não contextualizada e Inovação 

contextualizada  na dinâmica da escola. 

Modelo CD: Inovação  não contextualizada 

(Produção e criação centrada no movimento) 

e Inovação contextualizada  na dinâmica da 

escola. 
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Apesar de pouco expressivo, o modelo E é mencionado por 1 professor (4,76%) devido aos 

constrangimentos pessoais na organização da aula que se lhe colocaram quando teve de 

substituir um professor de EF com Grupo/Equipa de ARE do DE. 

É de notar que apesar do denominador comum à escolha dos modelos elencados ser o 

modelo C (produção e criação centrada no movimento), aparecem orientações para o 

modelo D (produção e criação centrado no contexto), demonstrando inquietação na 

organização do conteúdo para o ensino da Dança contextualizado no âmbito 

socioeducativo da escola).  

Em síntese, os resultados da grelha de Kelly permitiu-nos aferir as concepções acerca da 

organização da aula de Dança nas ARE do DE referidas, também, no questionário, 

destacando duas vertentes de organização: a) uma de maior envolvimento e decisão do 

aluno (modelo C), que considera a emergência de novas estruturas e movimentos através 

da atribuição de tarefas e da dinamização de diversas atividades, nas quais os alunos 

descobrem, criam e recriam movimentos e b) outra que destaca a direção e nível alto de 

participação do professor (modelo BC) criando coreografias com skills específicos a 

demonstrar e posterior interatividade com os alunos. 

 

4.5.6 Finalidades do ensino da Dança na área das Atividades Rítmicas e Expressivas 

do Desporto Escolar 

 

As finalidades do ensino da Dança projetadas pelos professores de ARE do DE foram 

acedidas através de entrevista administrada a 21 docentes. A sistematização das respostas 

múltiplas pode ser consultada na Tabela 49. 

Relativamente às finalidades do ensino da Dança 52,39% das respostas (33) referem 

centrar-se na “formação dos alunos”, sendo que 17,46% (11) destas respostas destacam o 

seu aspeto “formativo pessoal” (partilha, superação, autoestima, desinibição, crescimento 

interior, autoconhecimento, cooperação, afetividade/sexualidade) em detrimento dos 

aspetos percetivo-motor, integrativo sensorial, social, cultural e cognitivo. A formação 

pessoal dos alunos alinha-se com a promoção de valores reconhecidos à atuação 

pedagógica das diferentes modalidades do Desporto Escolar. 

Seguidamente, surgem os resultados direcionados para as “finalidades centradas na tarefa” 

focadas em 46,03% das respostas (29), sendo que o indicador “tipo de aula direcionada 

para o produto final (espetáculo/competição) ” que é destacado em 17,46% das respostas 

(11), em detrimento da construção coreográfica e a memorização dos movimentos, bem 
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como a interiorização de ser uma prática ao longo da vida para promover estilos de vida 

saudáveis.  

 

Tabela 49 Resultados sobre as finalidades do ensino da Dança na área de Atividades Rítmicas e Expressivas 

do Desporto Escolar obtidos por entrevista 

 

Finalidades Aspetos Indicadores 

Respostas do 
professor de 

ARE 

Fa Fr (%) 

Centrada na 
formação 
dos alunos 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lúdico-didático 
Descontração, satisfação, gosto pelo 
movimento, diversão, liberdade, alegria 

2 3,17% 

Percetivo-motor 
Acompanhamento da música, perceção do 
ritmo, coordenação, exploração espaço, 
aumento vocabulário motor, postura 

5 7,94% 

Integrativo 
sensorial 

Exploração do corpo, sensibilidade/estética, 

expressão corporal, valorizar o corpo, ouvir, 
sentido cinestésico 

5 7,94% 

Formativo 

Pessoal 

Partilha, superação, autoestima, desinibição, 
crescimento interior; autoconhecimento, 
cooperação afetividade/sexualidade 

11 17,46% 

Formativo 
social e cultural 

Relação com os outros, liberação de 
preconceitos, comunicação, integração, 

aumentar/fazer cultura 

5 7,94% 

Cognitivo Criatividade 5 7,94% 

Subtotal 33 52,39% 

Centrada na 
tarefa 

 

Técnico 
Desenvolvimento e aprofundamento de 
técnica; Bases de Dança 

1 1,59% 

Coreográfico 
 

Construção coreográfica, memória dos 
movimentos 

6 9,52% 

Tipo de aula 

Direcionada para o processo e ambiente de 

criação 
1 1,59% 

Direcionada para o produto final 
(espetáculo/competição) 

11 17,46% 

Tipo de 
conhecimento 

Aprofundamento teórico/ teórico-prático 1 1,59% 

Como património artístico-cultural 1 1,59% 

Como prática ao longo da vida/estilo de 

vida saudável 
6 9,52% 

Interdisciplinar 2 3,17% 

Subtotal 29 46,03% 

Centrada na 
especificida
de da Dança 

Envolvimento Envolvimento competitivo 1 1,59% 

Subtotal 1 1,59% 

Total de respostas 63 100,00 

  

Com menor expressão residual são expostas respostas (2) voltadas para as finalidades 

lúdico-didáticas e para conhecimento interdisciplinar (3,17%) respetivamente. Quanto às 

primeiras é compreensível a frequência das respostas, uma vez que a modalidade das ARE 

do DE contempla o desenvolvimento e o alargamento da Dança. Quanto à 

interdisciplinaridade das ARE do DE, parece, ainda, não ser amplamente considerada em 

contexto escolar. Todavia em ínfima expressão encontra-se a finalidade das ARE do DE 

direcionada para o aspeto técnico em 1,59% das respostas (1) e em igual valor, o tipo de 

aula direcionada para o processo e o ambiente de criação, o tipo de conhecimento teórico e 
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prático mais aprofundado, o tipo de conhecimento como património artístico cultural e o 

envolvimento competitivo.  

Em síntese, as finalidades do ensino da Dança centram-se na formação do aluno e no tipo 

de aula direcionada para participação e dinamização das ARE do DE de caráter 

demostrativo e/ou competitivo. 

 

4.5.7 Discussão intra-área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

acerca dos pensamentos pré-ativos do professor 

 

A área curricular não disciplinar das ARE integra o Programa Nacional do Desporto 

Escolar, sendo este reconhecido como um poderoso instrumento educativo no Sistema 

Educativo Português. Inserido contextualmente no projeto de Educação Física de cada 

escola, o documento orientador específico das ARE do DE salvaguarda que esta seja 

lecionada por um docente com competência e com conhecimento do conteúdo da 

modalidade. As ARE do DE são de natureza opcional e direcionadas à população escolar; 

porém são os alunos mais motivados pela aprendizagem e pela prática da Dança que 

integram o Grupo/Equipa de Dança da escola.  

Os resultados deste estudo mostram que o professor de ARE do DE é o profissional de 

Educação Física mais motivado para o ensino da Dança, cujo fator mobilizador é 

essencialmente de ordem intrínseca, ao referir sentir profundo gosto pela Dança. Assim, 

observa-se que a escolha de ensinar Dança nas ARE do DE conjuga aspetos pessoais. Este 

professor tem a preocupação individual na elaboração da planificação voltada para o 

desenvolvimento da criatividade dos alunos, para a exploração do trabalho do corpo no 

espaço, para a correção e para a observação da evolução dos alunos. Esta intenção reflete-

se no tipo de abordagem indicado pelos respondentes, no qual as danças urbanas (hip-

hop/funk) características da cultura mais jovem, e que não fazem parte de qualquer 

referencial teórico curricular, estão presentes nas atividades promovidas nas ARE do DE, 

assim como a dança criativa/livre para além da dança aeróbica que integra a matéria 

alternativa dos PNEF (2001). A promoção das danças urbanas são também referenciadas 

como a principal abordagem no estudo de Gonçalves (2007) ao caracterizar as danças 

dinamizadas nas ARE do DE na Coordenação Educativa do Porto indo ao encontro dos 

resultados da Coordenação Educativa de Lisboa. A mesma autora revela, também, o 

impacto da dança moderna e da dança aeróbica, cujo legado parece ter um continuum nos 

resultados revelados no nosso estudo. Também o estudo de Macara e Batalha (2007) 
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mostra que os interesses dos jovens são, em primeiro lugar, as danças de rua e de 

discoteca, seguidas das danças aeróbicas e de salão. Assim, os professores de ARE do DE 

parecem recalcar os seus gostos e preferências pessoais colocando em primeiro lugar os 

interesses, as sugestões, as necessidades e as preferências dos alunos.  

Na ótica dos professores de ARE do DE, apesar da escolha das danças urbanas se legitimar 

também pela promoção da criatividade, Gaspari (2005) alerta para a existência de haver na 

cultura jovem forte influência dos meios de comunicação que limitam a construção de uma 

cultura reflexiva de Dança, tornando o aluno num mero reprodutor do que vê na televisão 

ou na internet. Piccici e Saraiva (2012) posicionam-se sobre este ponto, chamando a 

atenção de que os meios de comunicação (tv, internet, youtube e outros semelhantes) 

possuem grande poder persuasivo de imagens, de danças, de linguagens, de sons e de 

referência ao gozo, aliados a uma indústria de consumo paralelamente refletida na 

concepção de corpo, de Dança e, de forma geral, na educação dos jovens. Perante esta 

realidade, Muñoz (2010) defende que se torna um grande desafio para o educador repensar 

as práticas da Dança nas escolas, capazes de diferenciar moldar corpos meramente 

amestrados de corpos inteligentes através de práticas corporais reflexivas e críticas.  

Neste sentido, consideramos pertinente que estudos mais detalhados de observação direta 

possam apurar sobre a qualidade do processo de criação e de vivência corporal em todas as 

suas dimensões, refletindo-se nos projetos finais (performances) que são apresentados na 

dinamização externa das ARE do DE. Acreditamos que, independentemente da abordagem 

da Dança, o docente pode canalizar o interesse dos alunos por determinada forma de Dança 

para promover os elementos do espaço, do corpo, da energia e das relações inerentes à 

dança educativa e criativa e até contemporânea. Todavia, este conhecimento, aliado aos 

saberes significativos da comunidade escolar e do seu meio circundante e social, poderá 

fazer da Dança um elemento de comunicação crítica contextualizada, assim denominada 

por Marques (2010) ao retratar o modelo crítico da Dança no contexto.   

Relativamente à organização dos conteúdos, observa-se coerência entre o discurso 

manifestado pela maioria dos professores inquiridos (participação do professor e interação 

entre professor e aluno centrado principalmente na produção e na criação não 

contextualizada do movimento) e as práticas abordadas (principalmente danças urbanas e 

dança criativa de expressão livre, com exceção da dança aeróbica), revelando ser um 

espaço educativo de maior à-vontade entre os agentes educativos, provavelmente por não 

existir um programa curricular a cumprir, antes, um calendário anual com as datas das 

apresentações da dinamização externa ou dos encontros privilegiando a natureza 
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competitiva da Dança entre escolas de uma determinada área educativa.      

Quanto às finalidades do ensino da Dança nas ARE do DE, para além de se centrarem na 

formação dos alunos, centram-se na tarefa, nomeadamente no tipo de aula direcionada para 

o produto final (espetáculo/competição). Os resultados mostram que as finalidades 

relacionadas com o envolvimento competitivo possuem uma componente essencial na 

planificação, dado que os encontros dos Grupos/Equipas de ARE do DE são obrigatórios e 

englobam duas a três provas de caráter competitivo durante um ano letivo. Este aspeto é 

importante, uma vez que retoma dois eixos fundamentais no ensino da Dança nas ARE do 

DE: o fazer e o apreciar
85

, embora direcionados para um produto final com caráter 

competitivo. Através de Fleischle-Braun, et al. (2006) entendemos que o ensino da Dança 

pode efetivamente ser orientado pelo processo de aprendizagem, que permite ao aluno 

encontrar formas e possibilidades de descoberta, ou ter como propósito um resultado final, 

uma coreografia performativa, salvaguardando a importância que entre ambas deva existir 

uma ligação. Assim, de um processo bem orientado poderá resultar um produto final. Se 

acrescentamos a este ponto o caráter competitivo que caracteriza de forma singular as ARE 

do DE, carecemos de informação que mostrem o proveito da Dança num ambiente 

desportivo em contexto escolar, a procura essencialmente de um produto final. Contudo, 

apresentamos o seguinte testemunho que nos alerta para este aspeto:  

 

“Uma competição para ser leal e para ser verdadeira tem que partir de 

condições iguais. Se a criatividade é tentar ser diferente, é tentar ser inovador, é 

tentar mostrar o outro lado, não há par de igualdade. Não se mede a 

criatividade, portanto parece-me complicado. Criam-se grandes frustrações, 

atenção! Eu acho isto bastante perigoso” (Professor 43, entrevista 43, Maio, 

2011)  

 

De igual modo, Connell (2009) lembra que “dance historically is bound up in an ethos 

which encourages participation and inclusion of all pupils and the success of their own 

potential rather than competing against others” (p.118).  Supomos que a Dança através 

das ARE exista com caráter competitivo por proceder do Desporto Escolar que, por sua 

vez, promove a atividade física e desportiva, permitindo um contacto direto com elementos 

                                                
85 Não possuímos elementos que nos permita afirmar que exista um processo de criação efetivo uma vez que o desenho do 

estudo baseia-se em observações indiretas. 
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da cultura desportiva essenciais, por exemplo, a aprendizagem das regras da cooperação e 

da competição saudável, dos valores da responsabilidade e do espírito de equipa, do 

esforço para atingir metas desejadas ou o cumprimento de objetivos individuais e 

coletivos. Neste âmbito, a Dança apenas poderá ser encarada redutoramente como uma 

atividade física competitiva. 

Assim, na tentativa de entender o fenómeno competitivo da Dança, encontramos nas 

danças de salão
86

 a sua origem, cuja participação é atrativa para as pessoas que gostam de 

dançar e de mostrar competência e talento em competição direta com outros pares na pista 

de Dança, com o intuito de impressionar o público e, principalmente, os juízes que 

decidem quem são os melhores. Em Portugal, as danças de salão são reguladas pela 

Federação Portuguesa de Dança Desportiva, fundada em 1991. Ao nível do Desporto 

Escolar não possuímos elementos que mostrem quando surgiu a dança competitiva nas 

ARE do DE, porém parece existir uma relação entre a alteração dos PNEF (2001), 

introduzindo as matérias alternativas (dança sociais, tradicionais portuguesas e aeróbica), e 

a organização da dinamização externa com natureza competitiva da Dança nas ARE do 

DE, por ter em comum o professor de EF a lecioná-la e por fazer parte do projeto de 

Educação Física.  

Neste circuito, no qual se impinge a competição em Dança com um regulamento 

específico, cabe-nos perguntar: nas ARE do DE, onde podem ser enquadradas as 

possibilidades comunicativas e expressivas que exploram a subjetividade do aluno, o 

mundo da emoção, da sensibilidade, do comportamento estético e da imaginação de novos 

sentidos e gestos do movimento? Se a competição subjaz às ARE do DE, como é possível 

lidar com outros valores que lhe são acometidos, tais como melhorar a qualidade da 

educação e a inclusão escolar, contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar? 

Terá necessariamente o Programa do Desporto Escolar que contemplar a Dança em pé de 

igualdade com outros desportos competitivos?  

No capítulo dos pensamentos pós-ativos procuraremos obter o posicionamento dos 

professores de ARE do DE perante a natureza desta modalidade (mais participativa e de 

demonstração/exibição ou competitiva).  

                                                
86

 Contexto competitivo das danças sociais. As duas facetas mais importantes da execução a serem avaliadas numa 

competição são: a) A qualidade, que é expressa através da técnica, musicalidade e caracterização; b) A atração dependente da 

coreografia, apresentação e personalidade. Organizaram-se separadamente as competições de danças modernas e danças 

latino-Americanas. 
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4.6 Comparação dos pensamentos pré-ativos do ensino da Dança entre a área de 

Educação Física, Educação Artística e as Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar  

 

De forma a concluir o bloco relativo aos pensamentos pré-ativos dos professores 

apresentaremos uma reflexão sobre as diferentes áreas (interáreas) fruto da comparação 

dos aspetos mais evidenciados (ou não) nas diversas subcategorias analisadas para as áreas 

de EF, de EA e de ARE do DE. Para tornar o discurso mais inteligível, elaboramos o 

Quadro 15. 

 

Quadro 15 Quadro comparativo dos principais resultados dos pensamentos pre-ativos entre a área de 

Educação Física, Educação Artística e das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

Subcategorias EF EA ARE 
Fontes 
privilegiados na 
planificação 

-As necessidades e capacidades 
dos alunos (80, 24%), 
-Os conteúdos e objetivos 
definidos no grupo disciplinar 
(78,11%), 
-O conhecimento pessoal 
baseado em outras experiências 

e conteúdos (76,47%), 
-O valor educativo que atribui à 
Dança (74,35%)  
-O cumprimento do Programa 
Curricular (70,12%) 
Grelha de Kelly: 
- Modelo A (18,03%) Fonte 
centrada nas práticas da 
instituição 

- Modelo C (18,03%) Fonte 
centrada nos alunos. 
 
 

-Os objetivos do Projeto 
Curricular de Turma (64,56%) 
-As metas, objetivos e 
prioridades do Projeto 
Educativo da Escola ou 
Agrupamento (64,55%) 
-A gestão dos recursos da 

escola (materiais, espaciais, 
temporais) (62,02%), 
-O cumprimento do Programa 
Curricular centrada 
principalmente nos PNEF 2001 
(60,76%). 
-A articulação interdisciplinar e 
transversal (59,49%) 
Grelha de Kelly: 

- Modelo C (25,00%) Fonte 
centrada nos alunos 
- Modelo livre E (25,00%) em 
que o professor se guia pela 
formação adquirida, pelo 
programa específico de Dança, 
pela avaliação inicial para 
promover o ensino diferenciado 

e pelo ensino da Dança sem 
privilegiar a música. 
 

As necessidades e 
capacidades dos alunos 
(80,44%); 
A participação dos alunos 
na dinamização interna 
(festas escolares e outros) 
(80,44%); 

O conhecimento pessoal 
[do professor] baseado em 
diversas experiências 
(80,44%); 
O valor educativo que 
atribui à Dança (79,71%)  
As preferências e interesses 
dos alunos (78,98%) 
A participação dos alunos 

na dinamização externa 
(78,27%) 
Grelha de Kelly: 
- Modelo livre E (52,38%) 
os professores direcionam-
se para duas posições em 
que são guiados pelo 
projeto educativo da escola 

e a liberdade sentida pelo 
professor para gerir o 
ensino de ARE do DE 
- Modelo C (38,10%) Fonte 
centrada nos alunos 

Modo de decidir a 
planificação 

Com o Grupo Disciplinar 
(91,80%) 

De forma individual (90,00%) De forma individual 
(100,00%) 

Abordagem (forma) 
de Dança 

Danças sociais em 25,53%;  
Dança aeróbica em 21,45%;  
Dança tradicional portuguesa 
em 22,01% 
Matéria alternativa PNEF 
(2001) em 60,66%.  

Danças sociais em 16,50% 
Dança aeróbica em 15,48% 
Dança tradicional portuguesa 
12,69% 
Dança criativa de expressão 
livre em 13,20% 
Matéria alternativa PNEF 
(2001) em 40,00% 

 

Dança aeróbica em 22,87% 
Dança urbana/ hip-hop em 
20,43% 
Dança criativa de expressão 
livre em 14,94% 
Danças sociais em 14,63% 
Matéria alternativa PNEF 
(2001) em 52,38% 
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(Continuação) Quadro 15 - Quadro comparativo dos principais resultados dos pensamentos pre-ativos entre a 

área de Educação Física, Educação Artística e das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar   

 
Subcategorias EF EA ARE 

 
Motivos que levam 
à escolha de 
abordagem e 
fatores 

 
Desenvolver a criatividade dos 
alunos (80,00%), 
Corrigir e observar a evolução 
dos alunos (80,00%), 
Explorar o trabalho do corpo no 

espaço (78,83%), 
Sentir-se à-vontade e seguro 
(77,17%), 
Dominar o conteúdo (76,70) e 
em igual valor. 
- Fator misto: Cumprimento do 
Programa e gosto pela Dança 

 
Explorar o trabalho do corpo 
no espaço (82,28%) 
Corrigir e observar a evolução 
dos alunos (82,27%) 
Desenvolver a criatividade dos 

alunos (81,01%) 
Dominar o conteúdo (78,48%) 
 - Fatores intrínsecos: gosto 
pela Dança 

 
Explorar o trabalho do 
corpo no espaço (74, 63%); 
-Desenvolver a criatividade 
dos alunos (73,91%)  
-Corrigir e observar a 

evolução dos alunos 
(72,47%) 
 - Fatores intrínsecos: gosto 
pela Dança 

Momento em que 

se inicia a inclusão 
da Dança na 
planificação 

Após 2001 (50,81%) 

 

Após 2001 altura em que é 

implementado o CNEB 

Década dos 90  

Organização da 
aula de Dança 

-Com movimentos e ritmos 
compostos pelos alunos com 
base em skills propostos pelo 
professor (64,23%),  

-Com coreografias criadas pelo 
professor com skills específicos 
a demonstrar (63,53%)  
-Com movimentos e ritmos 
compostos pelos alunos com 
base no trabalho exploratório e 
criativo desenvolvido na aula 
(60,70%). 

Grelha de Kelly 
- Modelo C de Inovação não 
contextualizada (Produção e 
criação centrada no movimento) 
19,67% 
- Modelo BC Reprodução 
elaborada (Organização 
reprodutiva dos padrões 
técnicos do movimento) 

11,48% 

-Com movimentos e ritmos 
compostos pelos alunos com 
base no trabalho exploratório e 
criativo desenvolvido na aula 

(79,75%). 
-Com movimentos e ritmos 
compostos pelos alunos com 
base em skills propostos pelo 
professor (78,48%). 
-Com movimentos e ritmos 
orientados pela apreciação e 
crítica de todos os 

intervenientes (72,16%). 
Grelha de Kelly 
Modelo C Inovação não 
contextualizada (Produção e 
criação centrada no 
movimento) 30,00% 
Modelo CD Inovação não 
contextualizada (Produção e 
criação centrada no 

movimento) e inovação 
contextualizada 25,00% 
 

-Com coreografias criadas 
pelo professor com skills 
específicos a demonstrar 
(66,67%); 

-Com movimentos e ritmos 
compostos pelos alunos 
com base em skills 
propostos pelo professor 
(65,95%); 
-Com movimentos e ritmos 
compostos pelos alunos 
com base no trabalho 

exploratório e criativo 
desenvolvido na aula 
(62,32%) 
-Com movimentos e ritmos 
orientados pela apreciação 
e crítica de todos os 
intervenientes (60,14%). 
Grelha de Kelly 
Modelo C Inovação não 

contextualizada (Produção 
e criação centrada no 
movimento) 38,10% 
Modelo BC Reprodução 
elaborada (Organização 
reprodutiva dos padrões 
técnicos do movimento) e 
criação. 23,81% 

Finalidades do 
ensino da Dança 

Finalidade centrada na 
formação dos alunos 70,27%. 
Focado no aspeto percetivo- 
motor em 24,32%, formação 
social e cultural 16,22% e no 
aspeto lúdico-didático 15,32% 

Finalidade centrada na 
formação dos alunos 54,16%. 
Focado no aspeto integrativo 
sensorial em 22,92% e 
criatividade dos alunos em 
12,50% 
 

Finalidade centrada na 
formação dos alunos e na 
tarefa 52,39%. Focado no 
aspeto formativo pessoal 
em17,46%. Finalidade 
centrada na tarefa no tipo 
de aula direcionada para a 
demonstração ou 

competição em 17,46%, 

 

a) Aspetos, recursos e fontes privilegiados na planificação do ensino da Dança: 

Observam-se diferenças nos recursos e nos aspetos da planificação que orientam a prática 

docente nas áreas de EF, de EA e de ARE do DE. Os professores de EF e de ARE do DE 
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valorizam com maior frequência as necessidades e as capacidades dos alunos em 80,24% e 

80,44% respetivamente, o conhecimento pessoal baseado noutras experiências (76,47% e 

80,44%) e o valor atribuído à Dança 74,35% e 79,71% respetivamente. Nos professores de 

EF e EA, há pontos em comum no que diz respeito ao cumprimento do Programa 

Curricular centrado principalmente nos PNEF (2001) em 70,12% e 60,76%, ao passo que 

este aspeto é ignorado pelo professor de ARE do DE, privilegiando a participação dos 

alunos na dinamização interna (festas escolares e celebrações) (80,44%); assim como a sua 

participação na dinamização externa do DE (78,27%) que possui natureza competitiva.   

O professor de EA diferencia a sua atuação pedagógica dos professores de EF e ARE do 

DE por estar mais integrado nos objetivos do projeto curricular de turma (64,56%), nas 

metas, objetivos e prioridades do Projeto Educativo da Escola ou do Agrupamento 

(64,55%) e na gestão dos recursos da escola (materiais, espaciais, temporais) (62,02%) e a 

procura da articulação interdisciplinar e transversal (59,49%). 

Através da grelha de Kelly observa-se que na atuação pedagógica existem semelhanças 

entre os professores de EF e EA dado que seguem orientações sugeridas pelo modelo C, 

cuja fonte está centrada nos alunos em 18,03% e 25,00% respetivamente. Também o 

professor de EF privilegia o modelo A (18, 03%) centrado nas práticas institucionais como 

o cumprimento do PNEF (2001). Por outro lado, os professores de ARE do DE (52,38%), à 

semelhança do professor de EA (25,00%), também se guiam pelo modelo E (nova 

concepção). Para o professor de EA, o modelo E, concebe a orientação segundo a 

formação adquirida, a promoção do ensino diferenciado e ensinar a dançar sem música. 

Para o professor de ARE do DE este modelo E concebe a orientação segundo o projeto 

educativo da escola e a liberdade sentida por ele para gerir o ensino de ARE do DE sem 

sentir quaisquer imposições curriculares. Conclui-se que há diferenças nas especificidades 

de cada área de ensino da Dança no que respeita aos recursos e fontes privilegiados na 

planificação.   

 

b) Modo de decidir o conteúdo de Dança na planificação: O modo como a 

planificação de Dança é decidida e elaborada diferencia-se entre o professor de EF 

(elaborada junto com o Grupo Disciplinar) em 91,80% e o professor que leciona Dança na 

área de EA e de ARE do DE (que realizam-na de forma mais individual, possivelmente por 

possuir maior autonomia e responsabilidade de decisão) em 90,00 % e 100,00% 

respetivamente. No professor de EF confirma-se a existência de duas posições fortes nas 

concepções quando planeia as aulas de Dança, uma centrada principalmente na prática do 
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Programa refletido na instituição e outra centrada nos alunos. Os professores de EA e ARE 

do DE decidem individualmente o conteúdo de Dança na planificação com o intuito de 

favorecer essencialmente o ambiente criativo e a criatividade do aluno. 

 

c) Abordagens da Dança: Numa visão horizontal os resultados do questionário 

levam-nos a confirmar que as formas de Dança mais abordadas na área de EF, EA e ARE 

do DE são as danças sociais em 25,53%; 16,50% e 14,63% respetivamente, a dança 

aeróbica em 21,45%; 15,48% e 22,87% respetivamente e a dança tradicional portuguesa na 

área de EF e EA em 22,01%;12,69% respetivamente. Contudo, na área de ARE do DE é 

complementada por duas abordagens diferenciadas: a Dança urbana (hip-hop/funk em 

20,43% e a Dança criativa de expressão livre em 14,94%. Também na área de EA destaca-

se a dança criativa de expressão livre em 13,20%.  

Corroborou-se na entrevista que nas três áreas EF, EA e ARE do DE onde cabe a Dança, a 

abordagem da matéria alternativa dos PNEF (2001) é a que reúne maior consenso em 

60,66%, 40,00% e 52,38% respetivamente, seguindo-se a abordagem mista e a matéria 

nuclear de abordagem exploratória. Resultados similares são apresentados em Teixeira 

(2004) na área de EF e em Alegre, Batalha e Macara (2010) na área das ARE do DE, 

destacando-se o facto da matéria alternativa dos PNEF (2001) ser o conteúdo que os 

professores de EF melhor dominam.  

A informação é corroborada nas entrevistas que permitem verificar que os professores 

privilegiam o conteúdo do ensino da Dança centrado na matéria alternativa de EF, 

julgando-se que seja a abordagem dominante no contexto escolar do 3.º CEB. Esta 

contradição na área de EA poderá ter a ver com o facto da lecionação da Dança ser da 

responsabilidade dos professores de EF que encaram-na como transmitindo o 

conhecimento de Dança que possuem como mera atividade física. 

Neste sentido, urge refletir acerca de possíveis estratégias que permitam incrementar a 

Dança Educativa na escola, principalmente na área de EA, de acordo com as Orientações 

Curriculares de Dança do 3.º CEB. 

Assim, admite-se que as aulas de Dança, principalmente na área de EA, devem ser 

desenvolvidas através de práticas corporais ou formas de dança mais direcionadas para a 

criação e a exploração do movimento. 

 

d) Motivos que levam à escolha da abordagem de Dança: Observam-se 

semelhanças nos motivos que levam os professores de EF, de EA e de ARE do DE a 
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eleger, principalmente, a matéria alternativa dos PNEF (2001): desenvolver a criatividade 

dos alunos (80,00%; 81,01% e 73,91% respetivamente), explorar do trabalho do corpo no 

espaço (78,83%; 82,28% e74,63% respetivamente), corrigir, observar da evolução dos 

alunos (80,00%; 82,27% e 73,91% respetivamente) e dominar o conteúdo (76,70% e 

78,48% para a área de EF e EA). No entanto, é o professor de EF que acrescenta que 

“sentir-se à vontade” é fundamental para a promoção da Dança em contexto escolar 

(77,17%) mostrando uma certa insegurança. Quanto aos fatores que mais influenciam o 

ensino da Dança, o professor de EF diferencia-se dos professores de EA e de ARE do DE 

por ser mobilizado por fatores mistos (34,43%) isto é, por ter de cumprir o PNEF (2001) e 

gostar da Dança. Em contrapartida os professores de EA e de ARE são mobilizados por 

fatores intrínsecos como o gosto pela Dança (95,00% e 90,48%). 

Cruzando a informação dos discursos dos professores das três áreas verifica-se uma 

discrepância entre a abordagem privilegiada [matéria alternativa dos PNEF (2001)] e a sua 

justificação adstrita ao desenvolvimento da criatividade do aluno. Nesta linha, segundo os 

estudos de Alemán e Serrano (2001); Kasing e Jay (2003), as formas de dança, como as 

que fazem parte da matéria alternativa (danças sociais tradicionais e aeróbica), não 

promovem a criatividade, uma vez que se caracterizam por terem uma linguagem 

estruturada, através da qual o aluno reproduz (e copia) passos. Na área de ARE, apesar da 

escolha das danças urbanas se legitimar também pela promoção da criatividade, existe a 

tendência de haver influência dos meios de comunicação que, conforme defende Gaspari 

(2005), limitam a construção de uma cultura reflexiva da dança, tornando o aluno num 

mero reprodutor do que vê na televisão. Aqui, pode verificar-se que a carga emocional do 

professor influencia a escolha da abordagem na aula de EF (realizada com o Grupo 

disciplinar) e de EA (realizada individualmente), sendo que as danças propostas aos alunos 

são aquelas com as quais os professores mais simpatizam e que melhor dominam. Por seu 

lado, os professores de ARE parecem recalcar os seus gostos e preferências pessoais em 

detrimento das necessidades e das preferências dos alunos ao abordar a dança urbana. 

Ao cruzarmos os dados entre o motivo da escolha de conteúdo e os fatores que mobilizam 

o professor a ensinar Dança, verifica-se que os professores de EA e de ARE possuem um 

perfil mais adequado e maior disponibilidade para ensinar Dança, pelo que poder-se-ia 

investir na sua formação profissional (contínua) relativamente à adequação dos conteúdos 

numa vertente mais criativa centrada na dança educativa. 
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e) Momento em que se inicia a inclusão da Dança na planificação: Esta 

subcategoria direcionou-se exclusivamente para a área de EF, sabendo, a partida, que a 

área de EA foi incrementada com a reorganização do CNEB (2001) como área obrigatória 

na matriz curricular do ensino básico e que a área de ARE do DE desenvolveu-se 

massivamente nos inícios da década dos anos 90 (séc. XX). No entanto, Delimbeuf (1997) 

informa que o conteúdo de Dança na área de EF prima pela permanente ausência nas 

escolas, evidenciando-se uma prática distante desde a sua inclusão nos PNEF (1991). No 

presente estudo verifica-se que é a partir do Reajustamento do PNEF (2001) que a maioria 

dos professores de EF (50,81%) começa a incluir conteúdos de Dança na planificação, o 

que também se deve à forma detalhada como a matéria alternativa (danças sociais, dança 

tradicional portuguesa e dança aeróbica) é apresentada nesse mesmo referencial. Este dado 

permite-nos aferir que a mudança curricular dos PNEF em 2001 alterou parcialmente a 

prática docente dos profissionais de EF. Porém, a fase extensiva da recolha de dados 

deixou claro que 20,82% dos professores de EF ainda não ensinam Dança na escola.   

 

f) Organização do ensino da Dança: Quanto à organização do ensino da Dança 

verificam-se semelhanças entre os professores de EF, de EA e de ARE do DE no que 

respeita às aulas com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base em skills 

propostos pelo professor (64,23%; 79,75% e 65,95% respetivamente) e com movimentos e 

ritmos compostos pelos alunos com base no trabalho exploratório e criativo desenvolvido 

na aula (60,70%; 79,75% e 62,32% respetivamente). Os professores de EF e de ARE do 

DE diferenciam-se dos professores de EA por privilegiar aulas com coreografias criadas 

por estes com skills específicos a demonstrar (63,53% e 66,67% respetivamente). Contudo 

há semelhanças entre o professor de EA e de ARE do DE por privilegiar a organização de 

aulas de Dança com movimentos e ritmos orientados pela apreciação e crítica de todos os 

intervenientes (72,16% e 60,14% respetivamente), o que acrescenta um fator diferencial 

comparado com a organização da aula de EF. 

Como denominador comum às três áreas, na grelha de Kelly, observou-se a predominância 

do modelo C (19,67%; 30,00% e 38,10% respetivamente) que concebe na organização da 

aula de Dança a inovação centrada na produção e na criação do movimento (não 

contextualizada ou crítica). Considera-se o domínio da técnica dos movimentos (modelo B) 

nos professores de EF e de ARE do DE, bem como a emergência de novas estruturas e 

movimentos. 
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Assim, os professores de EF e de ARE reconhecem a relevância de se organizarem, tendo 

em conta o modelo C e B (traduzido na criatividade pela criatividade e no trabalho do 

movimento técnico), porém não considerando as tarefas de movimento como importantes 

alavancas para a reflexão das problemáticas envolventes (de cunho social) que atribuem 

também ao aluno um papel reflexivo, ativo e participativo no seu meio ambiente (modelo 

D: inovação contextualizada - produção e criação centrada na dinâmica da escola).   

Na combinação de modelos [BC], as características indicadas pelo professor de EF e de 

ARE são idênticas e complementam o modelo C com o modelo B que diz respeito à 

procura de uma linguagem técnica do movimento de forma criativa e inovadora.  

Assim, o tipo de organização habitual da aula de Dança difere da dos professores de EA, 

emergindo uma concepção crítica de Dança (modelo D), sendo a única onde se indica uma 

aproximação de interesse para o envolvimento da dança em toda a comunidade escolar 

através do modelo misto CD (25,00%). A semelhança de resultados entre os professores 

das áreas de EF e de ARE pode ser explicada por tratar-se do mesmo profissional que 

privilegia o envolvimento do aluno em tarefas centradas no movimento pelo movimento, 

enquanto os professores de EA privilegiam o facto de envolver-se no projeto educativo da 

escola e nos projetos curriculares de turma. 

 

g) Finalidades do ensino da Dança: As opiniões dos professores de EF, de EA e de 

ARE parecem convergir (70,27%; 54,16 e 52,39% respetivamente), reforçando a ideia de 

que as principais finalidades do ensino da Dança centram-se na formação integral dos 

alunos. No entanto, apresentam dissemelhanças quanto aos objetivos ou aspetos essenciais: 

se por um lado o professor de EF valoriza mais os aspetos percetivo-motores (acompanhar 

música, perceber ritmo, coordenação, exploração espaço, aumentar vocabulário motor, 

postura) em 24,32%, a formação social e cultural (relação com o outro, libertar 

preconceitos, comunicação, integração, aumentar/fazer cultura) em 16,22% e a vertente 

lúdico-didático em 15,32%, por outro lado, o professor de EA tende a priorizar a 

integração sensorial (exploração do corpo, sensibilidade/estética, expressão corporal, 

valorizar o corpo, ouvir, sentido cinestésico) em 22,93% e a criatividade dos alunos em 

12,50%, enquanto o professor de ARE se focaliza na formação pessoal do discente 

(partilha, superação, autoestima, desinibição, crescimento interior; autoconhecimento, 

cooperação afetividade/sexualidade) em 17,46% e na finalidade centrada na tarefa, no tipo 

de aulas direcionadas para o produto final (espetáculo/competição) em 17,46% sendo 
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coerente com as responsabilidades e tarefas que são definidas no regulamento das ARE do 

DE. 

Estes dados revelam que apesar de a Dança ser projetada com uma finalidade pedagógica e 

educativa em contexto escolar, existe uma discrepância no sentido de não ser pensada 

como uma forma de conhecimento artístico centrado na sua especificidade, principalmente 

na área de EA.  

 

h) Orientação curricular de Dança na Educação Artística: Existem semelhanças 

entre o professor de EF e a maioria dos professores de EA no seguimento dos PNEF 

(2001), nomeadamente da matéria alternativa (danças sociais, dança tradicional portuguesa 

e a dança aeróbica) em detrimento das orientações curriculares de Dança do 3.º ciclo 

previstas no Programa de Educação Artística. Estas aproximações podem ser explicadas 

pelo facto de ser o mesmo profissional de ensino formado em EF que leciona Dança nos 

dois espaços escolares. 
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5.1 Introdução ao Capítulo 5 
 

O presente capítulo pretende dar continuação à análise e à discussão da informação 

recolhida, fazendo, agora, por referência aos pensamentos pós-ativos dos docentes 

inquiridos. Este eixo relativo aos pensamentos pós-ativos tem em consideração os 

momentos de reflexão após a ação, sendo a entrevista o instrumento que melhor 

possibilitou aceder às conceções dos professores participantes na fase do estudo empírico, 

completando dados menos conseguidos através do questionário. Assim, consideramos 

fundamental ter em atenção o processo de refletividade do professor e da perceção pessoal 

acerca da sua função na escola. Os resultados recolhidos foram analisados através da 

técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2008), atendendo às subcategorias que serão 

descritas e que, em primeira instância, poderão ser focos determinantes para a planificação 

e para a promoção da Dança na escola, a saber: 

 

a) Reevocação do primeiro contacto com o ensino da Dança: esta subcategoria 

pretende perceber como é que os professores valorizam o processo de pensamento 

interativo para a realização de uma aula de Dança. Dada a influência das 

experiências pessoais e profissionais na conduta humana (Marcelo, 2009) foi-lhes 

solicitado para reevocar o primeiro contacto com o ensino da Dança e o 

sentimento/emoção despoletado.  

b) Indicadores de sucesso de uma aula de Dança: a literatura de especialidade é 

profícua no mapeamento das representações do professor sobre os indicadores de 

sucesso de uma aula. Carreiro da Costa et al. (1992) registam alguns que 

consideram determinantes na aula de EF, como por exemplo o envolvimento dos 

alunos na aula. A (relativa) escassez de estudos no domínio específico da Dança 

fez-nos implicar os professores numa reflexão acerca deste assunto.  

c) Papel da Dança na escola: Esta subcategoria almeja - de forma contextualizada - 

refletir acerca das concepções do professor, nomeadamente da sua influência na 

praxis educativa. Desta leitura, poder-se-á aceder a outros tópicos de análise como 

a função educativa da dança no contexto escolar e nas diferentes áreas de atuação 

(EF, EA e ARE do DE). 
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d) Articulação entre a Educação Física e a Educação Artística: segundo os 

pressupostos do CNEB (2001)
87

, as práticas docentes devem ser articuladas, de 

modo a que um mesmo objeto de estudo possa ser melhor compreendido de forma a 

tornar a aprendizagem mais significativa. Assim, esta subcategoria tem como 

principal objetivo a reflexão e a identificação de perspetivas para a possível (e 

desejável) articulação entre as áreas de EF e de EA.  

e) Expetativas acerca da prática de Dança na escola: esta subcategoria refere-se ao 

conjunto de expectações dos professores de ARE relativamente ao que deveria ser o 

ensino, a prática, o envolvimento e a promoção da Dança em contexto escolar. 

f) Benefícios resultantes da prática da Dança na escola: nesta subcategoria que 

emergiu na entrevista cabem as concepções dos professores de EF, de EA e de 

ARE do DE relativamente aos benefícios da prática (efetiva) da Dança partindo da 

sua experiência. 

g) Dificuldades e constrangimentos do professor quanto ao ensino da Dança na 

escola: entendemos que a subcategoria tem a ver com as dificuldades sentidas no 

ensino da Dança, assim como com os constrangimentos e desafios que se colocam 

aos professores de EF, de EA e de ARE do DE. Esta reflexão, na opinião de 

Januário (1996), permite ainda diagnosticar as suas necessidades formativas e 

perspetivar o seu processo de desenvolvimento profissional.  

h) Tipo de práticas que envolvem a Dança na escola: esta subcategoria debruça-se 

sobre as práticas de Dança promovidas na escola através das áreas curriculares e 

não curriculares de EF, de EA e de ARE do DE. Nesse sentido, distinguimos 

aquelas cuja incidência é o processo de ensino e de aprendizagem daquelas que se 

direcionam intencionalmente para a preparação de um trabalho final (produto 

coreográfico). Lembramos que apesar da natureza da Dança possuir um propósito 

comunicacional, no campo pedagógico, este aspeto aliado ao aspeto processual 

torna-se mais relevante: 

“ O ensino da Dança deve visar a interação dos aspectos motor, cognitivo, 

afectivo e social do aluno, sendo o processo de ensino-aprendizagem, tão 

ou mais importante que o produto eventualmente a exibir a uma 

audiência” (Batalha, 2004, p. 23). 

                                                
87

 Apesar de ser extinto em Dezembro de 2011, o CNEB (2001) foi o principal referencial teórico dos professores entrevistados 

nesse mesmo ano.   
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Este aspeto, aliado aos pressupostos do CNEB (2001), atribui à escola um papel 

fundamental na construção de um projeto socioeducativo que permita a vivência de 

aprendizagens significativas. Portanto, não se trata somente de “transmissão” de 

conteúdos ou de elaboração de trabalhos coreográficos, mas também de reforçar o 

comprometimento e a intencionalidade pedagógica inseridos num determinado 

contexto social.  

i) Articulação entre o ensino genérico de Educação Artística e o ensino 

vocacional na perspetiva do professor de Educação Artística: esta subcategoria 

tem como suporte as observações apontadas pelo Relatório Nacional do estudo de 

avaliação do ensino artístico (Fernandes, 2007) relativamente às práticas 

institucionalizadas, enfatizando a desvinculação do ensino genérico da Dança na 

escola para todos com as instituições mais especializadas ou com o próprio ensino 

vocacional com prosseguimento de estudos no ensino secundário. Nesse sentido, 

sugere a aproximação dessas instâncias através de um processo de articulação. Foi 

neste contexto que surgiu a reflexão junto dos professores responsáveis pelo ensino 

da Dança na área de EA.  

j) Dinamização externa das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar na perspetiva do professor responsável por um Grupo/Equipa: perante 

a especificidade da área de ARE esta subcategoria baseia-se na reflexão sobre as 

orientações específicas do programa do DE e as estratégias e/ou atividades que 

melhor se adequam à prática pedagógica da Dança, nomeadamente nas vertentes 

que lhe assistem (competição vs. participação). Os resultados desta subcategoria 

serão obtidos apenas através dos professores de ARE do DE. 

 

5.2 Pensamentos pós-ativos do professor na área de Educação Física 

 

Explicitadas as várias subcategorias de análise, apresentamos as principais considerações 

relativas à área de EF, seguindo a estrutura já explanada. Lembramos que as tabelas 

apresentadas derivam-se dos resultados obtidos no questionário (amostra de 425 

inquiridos) e dos resultados obtidos na entrevista (amostra de 61 professores de EF). 

 

 

 



PARTE III  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO 5  PENSAMENTOS PÓS-ATIVOS DO PROFESSOR 

 

 

224 

5.2.1 Reevocação do primeiro contacto com o ensino da Dança segundo o professor de 

Educação Física 

 

De forma geral, as respostas obtidas através de entrevista encontram-se sistematizadas na 

Tabela 50, ressalvando que estas dizem respeito unicamente aos professores que apenas 

lecionam a disciplina de EF e que perfazem um total de 28 sujeitos porque nesta 

subcategoria não foram incluídos os professores de EF que simultaneamente ministram 

Dança em EA e ARE do DE, de modo a obter-se dados condizentes com a área de ensino. 

 

Tabela 50 Resultados sobre a reevocação do primeiro contacto com o ensino da Dança (sentimento) dos 

professores de Educação Física obtidos por entrevista 
 

Sentimento 
Professor de EF 

Fa Fr (%) 

Confiante 

 
9 32,14% 

Mais ou menos confiante 
 

9 32,14% 

Desconfiante 
 

6 21,43% 

Sem qualquer contacto de 

ensino 
4 14,29% 

Total 28 100,00% 

 

Verifica-se que 32,14% (9) dos professores de EF diz ter-se sentido confiante e outro 

grupo com o mesmo percentual admite um sentimento mais ou menos confiante Assim, 

destacamos algumas evidências:“Eu levava o computador para a aula, onde tinha lá a 

exemplificação de alguns passos que eu sabia fazê-los minimamente, mas não me sentia à 

vontade para chegar lá” (Professor 20, Entrevista 20, Maio, 2011). 

Outro aspeto que realça o sentimento de confiança do professor (ou essa pretensão) tem a 

ver com a abordagem de conteúdos (mais) básicos e com a ajuda dos pares profissionais 

onde está patente a importância da dimensão colaborativa entre professores no próprio 

desenvolvimento profissional: “Comecei a ensinar dança pedindo a um colega que me 

ensinasse dois ou três passos para ir dar aos meus alunos os outros passos a seguir” 

(Professor 47, Entrevista 47, Junho, 2011). 

Destaca-se em ⅓ dos inquiridos o sentimento de desconfiança na primeira 

experiencia de ensino da Dança (21,43%; 6) por terem sido contactos difíceis e de 

14,00% (4) que preferiram não ensina-la.  

De igual modo, são de referir as vivências (formais, não formais e informais) do professor, 

as quais contribuíram para a construção de conhecimento e de identidade:“Isso é um 



PARTE III  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO 5  PENSAMENTOS PÓS-ATIVOS DO PROFESSOR 

 

 

225 

percurso que se vai construindo. Acho que são momentos acumulados de vivências que 

temos de aprendizagem ou de ensino ou de apresentação de trabalhos…A dança foi algo 

que foi crescendo comigo” (Professor 55, Entrevista 55, Maio, 2011). 

Deste modo, observamos que o primeiro contacto com o ensino da Dança traduz 

maioritariamente um sentimento de confiança, sendo de valorar o papel dos pares 

profissionais como agentes para e na formação do docente, assim como a vivência do 

professor ao longo do seu percurso de vida pessoal e profissional.  

 

5.2.2 Indicadores de sucesso de uma aula de Dança na ótica do professor de Educação 

Física 

 

Os indicadores de sucesso podem ser perspetivados em diferentes níveis, mas não de forma 

isolada. O legado positivista centra-os sobretudo nos conteúdos, enquanto os movimentos 

educacionais da “Escola Nova” avançam que, para além dos saberes teóricos, indicadores 

processuais, de autoimplicação e de cidadania dos alunos são fundamentais para o sucesso 

de uma aula.  

A informação recolhida (na forma de respostas múltiplas referenciadas pelo professor de 

EF), através de entrevista, foi sistematizada na Tabela 51. 

 

Tabela 51 Resultados dos indicadores de sucesso da aula de Dança na área de Educação Física obtidos por 

entrevista 

 

Indicadores de 

sucesso 
Indicadores 

Respostas dos 
professores de EF 

Fa Fr (%) 

Centrado nas 
atitudes dos 

alunos 

Participação 18 20,45 

Envolvimento 20 22,73 

Empenhamento 10 11,36 

Concentração 2 2,27 

Satisfação 9 10,23 

Alegria  1 1,14 

Desconstrução do preconceito da Dança 
pelos rapazes 

13 14,77 

Subtotal 73 82,95 

Centrado no 
conteúdo 

Aprendizagem de Dança 6 6,82 

Comunicação corporal 3 3,41 

Transformação/criação 6 6,82 

Subtotal 15 17,05 

Total de respostas 88 100  

 

Observa-se que, a maioria das referências feitas pelos docentes relativamente aos 

indicadores de sucesso de uma aula de Dança na área de EF incluem-se no domínio das 
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atitudes dos alunos, nomeadamente ao nível do seu envolvimento (22,73%; 10), como 

ilustra a seguinte evidência: 

 

“Eu sinto algum feedback nos alunos, há sempre algum sorrisinho que nós 

vemos na cara deles, há sempre algumas conquistas que eles conseguiram ter 

naqueles dias e que nos dão o retorno… Mas o que às vezes me dá mais 

prazer, ainda, é que os alunos saem a cantarolar aquela canção que eles 

estiveram a dançar, e isso sim é que me diz que a aula correu muitíssimo 

bem!” (Professor 39, Entrevista 39, Abril, 2011). 

 

De igual modo, a participação do aluno é outro indicador que permite avaliar o sucesso da 

aula, sendo focado em 20,45% das respostas múltiplas manifestadas dos docentes (18): 

 

“É eles [os alunos] participarem. É a forma de estar, de estar alegres, 

contentes, aí eu penso que valeu a pena. Eu acho que em todas as aulas vale a 

pena nós vermos os alunos motivados, com um sorriso na cara, é sinal de que 

valeu a pena aquela aula e estarmos ali a ensinar coisas novas” (Professor 

26, entrevista 26, Maio, 2011). 

 

Em 14,77% das respostas manifestadas pelos professores (13) é indicado que o sucesso 

tem a ver com a desconstrução de preconceitos, nomeadamente da Dança realizada com 

rapazes, como deixam transparecer as evidências discursivas:“Os rapazes gozavam e até 

replicavam “eu não sou gay, eu não sou gay para estar a fazer isto”, entretanto 

começaram a entrar na onda e depois já eram eles que perguntavam quando é que íamos 

fazer danças tradicionais” (Professor 30, Entrevista 30, Julho, 2011). 

Ainda podem considerar-se outros indicadores de sucesso de uma aula de Dança centrados 

no empenhamento (11,36%) e na satisfação dos alunos (10,23%).  

No que respeita ao domínio do sucesso centrado no conteúdo, 17,05% das respostas (15) 

atribuiu relevância à aprendizagem da Dança (o aluno aprende os movimentos ensinados 

pelo professor): “Naturalmente se chegam ao final da aula a fazer aquilo que 

trabalhámos: os passos, o ritmo, as cadências” (Professor 34, Entrevista 34, Junho, 

2011). Também, ao processo de transformação/criação (o aluno participa, transformando e 

criando novos movimentos de Dança): “A criatividade é aquilo que neste momento eles 
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quase não fazem em disciplina nenhuma: o criar, alargar horizontes, é isso” (Professor 

20, Entrevista 20, Maio, 2011). 

Por seu lado, curiosamente, os indicadores de sucesso de uma aula de Dança centrados na 

projeção da Dança na comunidade escolar não foram considerados nas respostas dos 

professores de EF. 

 

5.2.3 Papel da Dança na escola na área de Educação Física 

 

Através dos discursos orais dos participantes deste estudo na área de EF (61), foi possível 

refletir sobre o papel (ou papéis) que a Dança pode desempenhar no desenvolvimento 

integral de crianças e jovens, fazendo-o de forma situada no contexto escolar. Os 

resultados encontrados foram sistematizados na Tabela 52.  

 

Tabela 52 Resultados sobre o papel da Dança na Escola na ótica dos professores de Educação Física obtidos 
por entrevista 

 

Papel da 

Dança 
Indicadores 

Professores de EF 

Fa Fr % 

Pouco ativo 

 

Fraco  15 24,59 

Dando os primeiros passos 8 13,11 

Subtotal 23 37,70 

Ativo 
 

Ativo em contexto de aulas 17 27,87 

Agregador em contexto de aulas alargado 
às atividades escolares/comemorações 

13 21,31 

Agregador unicamente nas atividades 
escolares/comemorações 

5 8,20 

Subtotal 35 57,38 

Muito ativo 

Estruturante no Projeto Educativo da 

Escola 
2 3,28 

Subtotal 2 3,28 

Nulo 

Inexistência de Dança em contexto de aula, 
nem no envolvimento escolar 

1 1,64 

Subtotal 1 1,64 

Total 61 100,00 

 

Cerca de 57% dos professores de EF (35) é da opinião de que a dança tem um papel ativo 

na escola, sobretudo em contexto de aula (27,87%;17), o que requer esforço e vontade da 

sua parte e - também - do grupo disciplinar, em coordenar e incluir o conteúdo de Dança na 

planificação: “Na escola em que eu estou é uma escola que valoriza a Dança, todo o 

grupo disciplinar de educação física tem essa preocupação em incluir a Dança. Faz todo o 

sentido abordar na aula de educação física, porque aí é sempre a base de tudo” (Professor 

16, entrevista 16, Julho, 2011). 

O papel da Dança como polo agregador de atividades escolares e de comemorações é 

destacado em 21,31%; 13 dos professores, os quais relevam a função educativa da Dança 
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alargada fora da sala de aula e o seu protagonismo na promoção deste conteúdo 

fomentando uma cultura de Dança na vida da escola, como revela o seguinte testemunho: 

“Muitas das coisas que foram apresentadas no sarau foram feitas na própria aula” 

(Professor 20, entrevista 20, Maio, 2011). Porém em outos casos, o papel da Dança apenas 

se restringe a estas atividades, não sendo dinamizada em contexto de aula (8,20%;5).  

O discurso dos docentes que mantem ativo o papel da Dança na escola associa este sucesso 

às práticas colaborativas e à procura de formação contínua ajustada por serem as bases para 

a construção de uma cultura institucional que privilegia a Dança. Assim, o seguinte excerto 

pretende retratar essa concepção: 

 

“Fizemos um esforço com formação recíproca. Hoje em dia qualquer 

elemento do grupo de educação física desta escola já fez pelo menos 2 ou 3 

ações de formação em dança. Hoje em dia toda a gente com mais ou menos 

jeito dá dança nas suas aulas de educação física. (…) Conseguimos que a 

dança fizesse parte da opção artística” (Professor 28, entrevista 28, Maio, 

2011). 

 

Também, reconhece-se, através do testemunho de um docente, a prevalência de fatores 

conjunturais que promovem ou limitam o desenvolvimento da Dança na escola:  

 

“Fiz um projeto com um professor de história que já está reformado, com 

vários grupos de dança sobre história universal (…) peguei em danças de 

vários tipos para apresentar (…) estou a falar há uns tempos atrás. 

Atualmente cada vez está mais difícil, cada vez os professores ganham menos, 

cada vez as condições são menos e é exigido mais. Também não se valoriza o 

empenho nem o trabalho das pessoas nestas áreas” (Professor, 31, entrevista 

31, Maio, 2011) 

 

Apenas para 3,28% dos professores de EF (2) a Dança possui um papel muito ativo 

nas escolas onde lecionam, sendo estruturante no Projeto Educativo da Escola:  

 

“Nós temos um projeto que se chama “escola ativa”. Este ano fui a escolas do 

1.º ciclo fazer uma atividade simples de meia hora para mobilizar mais no 

âmbito de fomentar a atividade física em si, só que optamos pela área das 
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atividades rítmicas com pais, mães, filhos. Criamos o dia da mãe, o dia do pai 

e fazemos uma mega aula para haver este convívio” (Professor 21, entrevista 

21, Junho, 2011) 

 

Contrariamente um número expressivo de (37,70%; 23) considera que o papel da Dança na 

escola é pouco ativo. Se por um lado consideram que “está a dar os primeiros passos”, por 

outro trata-se de uma área com lacunas formativas e que, por isso, deve ser alvo de 

investimento: “É pobre, é pobre. Há muito pouco estimulo. Há pouca gente que tem 

contacto com a dança” (Professor 10, entrevista 10, Julho 2011). Ainda associado a 

professores de género masculino espelha-se a falta de dinâmica do ensino da Dança: “Mas 

nós temos uma maioria de homens no grupo, ao contrário de outros grupos que é só 

mulheres, praticamente nós só temos homens e eles são um bocado pé de chumbo” 

(Professor 34, entrevista 34. Junho, 2011). 

De forma conclusiva, se recodificamos a escala “juntando” as frequências relativas ao 

papel ativo e muito ativo obter-se-ia que 60,66% de professores são a favor destes critérios. 

Em contraste um número significativo de professores de EF (39,34%) considera que a 

Dança possui um papel pouco ativo na escola e/ou não possui qualquer papel, o que 

implica, ainda, impulsionar este conteúdo na área de EF nas diferentes regiões do país. 

 

5.2.4 Articulação entre a Educação Física e a Educação Artística  

 

A articulação entre as áreas de EF e de EA constitui-se como uma mais-valia na promoção 

de práticas de Dança em contexto escolar, fazendo valer as filosofias de formação 

cooperada, de desenvolvimento profissional e de foco no aprendente. Nesse sentido, os 

resultados obtidos e veiculados na Tabela 53 através de entrevista a 61 professores de EF, 

demonstram, a existência de dois grupos de professores de EF a) os que manifestam 

realizar esta articulação como prática aceite ou que revelam disponibilidade em aceitá-la 

hipoteticamente e b) os que manifestam não realizar a articulação entre as áreas de EF e de 

EA por não ser uma prática aceite, revelando-se contra qualquer iniciativa deste género. 

É possível observar que a articulação entre as disciplinas de EF e de EA é uma prática 

aceite ou hipoteticamente aceite por 86,90% (53) dos docentes, pese embora apenas 

11,48% (7) assumirem-na como prática efetiva para aperfeiçoar a matéria alternativa de EF 

dos PNEF (2001) e a expressão corporal. Resgatamos uma evidência que nos permite ter 

uma noção mais cabal deste quadro, sendo de salientar a imagem de maior recurso 
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temporal atribuída à disciplina de EA: 

 

“É muito parecido o que elas dão na dança [EA], com o que nós temos nos 

programas [PNEF] e tentamos dar. Claro que eles têm mais tempo de aula, 

podem fazer mais coisas do programa e os temas são os mesmos da educação 

física” (Professor 40, entrevista 40, Junho, 2011). 

 

Tabela 53 Resultados da entrevista sobre a articulação da Dança entre as áreas de Educação Física e de 

Educação Artística na ótica do professor que ministra Dança na área de Educação Física 
 

Articulação entre EF e 
EA 

Indicadores 
Professor de EF 

Fa Fr % 

P
ro

fe
ss

o
re

s 
q
u
e 

ar
ti

cu
la

m
 

Prática aceite 

Para aperfeiçoar a matéria alternativa dos PNEF 
 

5 8,20 

Para aperfeiçoar a expressão corporal 
 

2 3,28 

Prática 
hipoteticamente 

aceite 

Pela importância educativa 
 

17 27,87 

Pela possibilidade da Dança na EA servir de reforço à EF 
 

6 9,84 

Pela complementaridade entre ambas áreas 
 

5 8,20 

Pela formação especializada que deverá ter o professor de EA 
 

5 8,20 

Pelo apoio que poderá dar o professor EA a professores de 
EF com dificuldades 

12 19,67 

Pela importância da Dança como veículo educativo numa 
escola de Território Educativo de Intervenção Prioritária [TEIP] 

1 1,64 

Subtotal 53 86,90 

P
ro

fe
ss

o
re

s 
q
u
e 

n
ão

 a
rt

ic
u
la

m
 Prática não aceite 

 
Por considerar que a prática de Dança na EA é independente 
da prática de Dança na EF 

1 1,64 

Prática 
hipoteticamente 

não aceite 

Por considerar que a prática de Dança na EF e EA são 
conteúdos muito diferentes 

1 1,64 

Por considerar que a prática de Dança não faz parte das 
expetativas da escola 

3 4,92 

Subtotal 5 8,2 

Outros 
Desconhecimento da possibilidade de propor-se Dança na EA, 
a partir de um profissional de EF, como falta de interesse pela 
escola 

3 4,92 

Subtotal 3 4,92 

Total 61 100,00 

 

Observa-se que no enquadramento curricular, a articulação da EF e da EA é balizada pelo 

PNEF (2001), daí que 5 professores (8,2%) julguem necessário aperfeiçoar a matéria 

alternativa partindo das interações criadas. Para 2 professores (3,28%) esse (desejável) 

diálogo poderia proporcionar novas estratégias para abordar os conteúdos de Dança, 

especialmente ao nível da expressão corporal: “Considero que é muito importante. Foi por 

isso que criamos a tal disciplina da expressão corporal” (Professor 42, entrevista 42, 

Abril, 2011). 

Como prática hipoteticamente aceite, a articulação entre a EF e a EA consubstancia-se - 
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para 17 docentes (27,87%) - na importância educativa, como também - referem 12 dos 

inquiridos (18,67%) - no suporte que poderá constituir para os respetivos profissionais, 

principalmente se estes manifestarem relutância e/ou constrangimentos em desenvolver o 

ensino da Dança.   

Observa-se resultados pouco expressivos de 4 professores (8,20%) que manifestaram 

desconhecer a possibilidade de propor Dança para ser ministrada na área de EA a partir de 

um profissional de EF, assim como de outros que colocaram como empecilho as próprias 

expetativas da instituição (Projeto Educativo da Escola) para oferecer Dança, o que 

significa que a mesoestrutura poderá influenciar a difusão da prática de Dança como 

expressão artística: 

 

“Eu já toquei nisso (dar aulas de Dança), tem a ver com a questão das 

expetativas que a escola também tem. Eu continuo a achar que a escola devia 

ter mais tempos para proporcionar aos alunos outro tipo de atividades, 

essencialmente na parte mais criativa” (Professor 44, entrevista 44, Abril, 

2011). 

 

Encontraram-se professores de EF que entendem que as aulas de Dança de EA deviam ser 

dadas por eles para difundir a Dança na escola, no entanto, o crédito horário é disputado 

com outras disciplinas artísticas (educação visual, música e outros) do Departamento de 

Expressões, servindo, por vezes, para completar horários de serviço letivo: 

 

“No ano passado estivemos quase a propor que fosse a educação física a dar 

dança (na EA). Há grupos (de outras áreas curriculares) que não têm horas e 

que tentam apanhar essas horas para colmatar a falta de horários” (Professor 

49, entrevista 49, Maio, 2011). 

 

Nesse sentido, conclui-se que a articulação entre a disciplina de EF e de EA está em 

marcha como prática aceite para 11,48% dos professores de EF inquiridos, principalmente 

para reforçar o conteúdo dos PNEF (nomeadamente da matéria alternativa), enquanto para 

75,42% pode vir a ser exequível, sobretudo pela importância educativa atribuída à dança, 

pelo apoio que poderá dar o professor de EA com formação especializada aos professores 

de EF com dificuldades e pela complementaridade entre ambas as áreas, principalmente 

por tratar-se do mesmo docente a lecionar em ambas as áreas. Em contrapartida existe um 
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número menos expressivo de professores de EF (13,12%) que considera inaceitável a 

articulação da Dança entre a área de EF e de EA por tratarem-se de áreas independentes, 

conteúdos diferentes ou por não fazer parte das expetativas da escola.  

 

5.2.5 Expetativas do professor de Educação Física acerca da prática de Dança na 

escola 

 

As respostas múltiplas dadas pelos professores de EF (61) na entrevista foram 

categorizadas, encontrando-se sistematizadas na Tabela 60. 

 
Tabela 54 Resultados sobre as expetativas dos professores de Educação Física acerca da prática de Dança na 

escola obtidos por entrevista 

 

    Expetativas  Indicadores 

Respostas dos 
professores de EF 

Fa Fr (%) 

Dança na dinâmica 
da escola 

Na integração nos projetos escolares 7 11,29 

Na planificação de EF 1 1,61 

Na promoção da Dança nas atividades escolares  2 3,23 

Como veículo interventivo na escola 7 11,29 

Como proposta na oferta artística 6 9,68 

Na procura de espaços adequados para dar Dança 1 1,61 

Na parceria com o Grupo de ARE do DE  2 3,23 

Subtotal 26 41,94 

Dança no processo 
educativo do aluno 

Na afetividade/sexualidade do aluno 2 3,23 

Na interdisciplinaridade 4 6,45 

Nos contextos sociais 2 3,23 

Na desconstrução de mentalidades 1 1,61 

Subtotal 9 14,52 

Dança como área 
de conhecimento 

Como recurso/método transversal de ensino 
através das artes  1 1,61 

 Com inserção mais formal da Dança na escola 1 1,61 

Subtotal 2 3,22 

Sem expetativas 
Por ter postura participativa 25 32,25 

Por ter postura indiferente 5 8,07 

Subtotal 25 40,32 

Total de respostas 62 100,00 

 

Os resultados sobre as expetativas do professor de EF acerca d aprática da Dança na escola 

obedecem a quatro critérios: a) a Dança com dinâmica na escola, b) a Dança com função 

interventiva na formação do aluno, c) a Dança vista como área de conhecimento e d) a 

Dança vista sem qualquer expetativa. 

Observa-se que em 41,94% das respostas (26) se espera que a Dança, na área de EF, seja 

mais dinâmica, nomeadamente na sua integração em projetos escolares (11,29%; 7), 

considerando-se em igual valor, a expetativa de ser um veículo interventivo na escola: 
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“Entrar mais dentro das escolas, que é uma forma de participar em festas, e 

até mesmo num intervalo, a animação num intervalo! Eu acho que a dança 

(…) preenche muito mais a vida do que outro tipo de coisa. Tem movimento, 

tem, é beleza, é música” (Professor 26, entrevista 26, Maio, 2011) 

 

Segundo 9,68% das respostas (6) há expetativa em propor a Dança como oferta artística a 

partir do Grupo de Educação Física: “É uma ideia que nós temos e que com a alteração 

que vamos ter a nível da infra- estrutura da escola e com a nova sala, que eventualmente, 

iremos ter, vamos pensar seriamente em oferecer Dança como forma artística” (Professor 

39, entrevista 39, Abril, 2011). 

Ainda quanto às expetativas na dinâmica da Dança na escola, os itens menos focados 

relacionam-se com a promoção da Dança nas atividades escolares, a dinâmica na 

planificação de EF (1,61%), a existência de espaços adequados para lecionar Dança 

(1,61%) e a sua dinamização através do Grupo de ARE do DE (3,23%), por exemplo: “Se 

houvesse núcleo de Dança (de DE) eu acho que resultava bem para a escola. Mas 

continuo a achar que é muito virado para as meninas. (…) Penso que se calhar a escola 

beneficiava em ter um núcleo de Dança” (Entrevista 41). 

Por outro lado, apenas 14,52% das respostas múltiplas (9) apontam para o segundo critério 

que a Dança contribui (mais e melhor) para a formação integral do aluno, pela 

possibilidade de ser interdisciplinar (6,45%): 

 

“Por exemplo a Dança pode ser articulada com a matemática, a Dança pode 

ser articulada com a física, com as ciências naturais, e essa articulação pode 

trazer benefícios, por exemplo, eu fiz um exercício para os alunos do oitavo 

ano, que vão articular com alguns exercícios de matemática, que para eles 

poderia ser um bicho-de-sete-cabeças, mas agora com o exercício de Dança 

vão compreender melhor aquilo que eles estudaram no papel” (Professor 12, 

entrevista 12, Junho, 2011). 

 

Ainda no segundo critério, acerca da expetativa da Dança ser integrada no processo 

educativo do aluno, observam-se nas respostas: atuar no campo da afetividade/sexualidade 

(3,23%), de atender aos contextos sociais (3,23%) e de mediar a desconstrução de 

preconceitos existentes face ao género feminino e masculino (1,61%,): “Os rapazes têm 

aquela inibição de «sou rapaz» não vou para a Dança, vou para o futebol” (Professor 41, 
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entrevista 41, Maio, 2011). “O tocar o sentir sem grandes preconceitos é uma barreira 

muito grande” (Professor 9, entrevista 9, Junho, 2011) 

Quanto ao terceiro critério da expetativa da Dança ser encarada como uma área de 

conhecimento, verifica-se foi considerado em 3,22% das respostas (2) que entendem-na 

como um conhecimento de inserção mais formal na escola (1,61%) e um recurso 

transversal ao ensino (1,61%) através das artes:“Os alunos devem ter um conhecimento, 

como têm de música, também, de Dança para poderem fazer as suas escolhas, não é! Pode 

ajudá-los muito nas outras disciplinas, sendo a Dança articulada com outras matérias” 

(Professor 12, entrevista 12, Junho, 2011). 

Em oposição aos três primeiros critérios, cerca de 40% das respostas dos professores de EF 

(25) revelam a inexistência de quaisquer expetativas face à prática da Dança na escola. 

Esta posição deriva-se de um grupo de respostas (32,25%) manifestadas por professores 

que julgam estar a conseguir objetivos almejados face à prática de Dança: 

 

“Eu penso que (a Dança) está a ter o papel que deveria ter... Vou de encontro 

com o que aqui diz: desenvolver nos alunos os valores educativos, a 

linguagem expressiva, crítica, criativa e desenvolver a relação com os outros 

é um aspeto muito importante, o respeito pelos outros, a interação, a 

aquisição de conhecimentos, a estimulação cognitiva que se faz e que eles nem 

se apercebem ao fazer movimentos tão complexos e nós que os decompomos 

passo a passo para os ensinar vemos depois o resultado total, o complexo que 

foi ensiná-los e eles nem se apercebem porque estão envolvidos com a música, 

e estão motivados e gostam, de maneira que eu acho que faço uma 

estimulação cognitiva bastante elevada” (Professor 51, entrevista 51, Junho, 

2011). 

 

Outro grupo de 5 respostas, em relação a inexistência de quaisquer expetativas face à 

prática da Dança na escola espelha uma postura indiferente (8,07%), como se ilustra: 

“Pelo que eu conheço, pela minha experiência e pelo que falo com outros colegas (de uma 

determinada região) é quase inexistente a dança nas escolas” (Professor 18, entrevista 18, 

Junho, 2011) 

Assim, estes dados revelam que as expetativas dos professores de EF acerca da prática da 

Dança na escola concentram-se principalmente na dinâmica e nas possibilidades que esta 

possa imprimir na escola (41,94%) ou então não possuem quaisquer expetativas (40,32%). 
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5.2.6 Benefícios resultantes da prática de Dança na escola através da Educação Física 

 

Nesta subcategoria cabem as emergências resultantes do processo de entrevista (com 61 

professores de EF), as quais dizem respeito aos benefícios da prática (efetiva) da Dança na 

área de EF, na forma de respostas múltiplas.  

À semelhança de alguns itens anteriores, os dados foram analisados e, para facilitar a 

compreensão, sistematizados na Tabela 55, em função de quatro vertentes: benefícios da 

Dança para o aluno, para a relação professor/aluno e para a interação aluno/escola, bem 

como com a própria Dança.  

 

Tabela 55 Resultados dos benefícios da prática de Dança na área de Educação Física obtidos por entrevista 

 

Benefícios da 

prática de 

Dança 

Indicadores 

Respostas do 
Professor EF 

Fa Fr (%) 

Relação aluno/ 
aluno 

Organização do esquema corporal 3 3,66 

Contacto entre alunos 20 24,39 

Inclusão/ integração 8 9,76 

Afetividade/sexualidade 7 8,54 

Desinibição do próprio aluno 4 4,88 

Subtotal 42 51,22 

Relação 
professor/aluno 

Qualidade da relação entre professor e 
aluno 

6 7,32 

Subtotal 6 7,32 

Relação aluno/ 
Dança 

Aprendizagem de novas formas de Dança 13 15,85 

 Subtotal 13 15,85 

Relação aluno/ 

escola 
 

Projeção em atividades escolares e 
sociocomunitárias 

5 6,10 

Exposição do aluno perante o público 

escolar e geral 
9 10,98 

Introdução da cultura de Dança de fora 
para dentro da escola 

3 3,66 

Subtotal 17 20,73 

Não ensinam 
Dança 

Sem benefício 4 4,88 

Subtotal 4 4,88 

 Total de respostas 82 100,00 

 

Em 51,22% das respostas múltiplas dos docentes de EF (42), a relação do aluno/aluno é a 

que mais beneficia com a prática da Dança, incrementando-se principalmente o contacto 

com os pares (24,39%;20), a inclusão (9,76%;8) e a vivência de questões relacionadas com 

a afetividade/sexualidade (8,54%). Nesta mesma vertente, a desinibição (4,88%;4) e a 

organização do esquema corporal (3,66%;3) são os benefícios menos expressivos. Sobre o 

contributo ao nível da afetividade/sexualidade, um dos professores comenta: 

 

“Desmistificar alguns aspetos relacionados com o toque de duas pessoas de 

sexo diferente, é uma educação sexual no fundo, na prática como nós 
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costumamos fazer. Portanto, acaba por ser um bom contributo. Como dizia a 

Catalina Pestana, aquela senhora da Santa Casa da Misericórdia: “os bons 

dançarinos nunca são violadores” (Professor 39, entrevista 39, Abril, 2011). 

 

A vertente da relação aluno/escola é mencionada em cerca de 21% respostas (17), uma vez 

que estes consideram haver vantagens com a exposição dos alunos perante o público 

escolar e a comunidade em geral (10,98%;9), na projeção em atividades escolares e 

sociocomunitárias (6,10%;5), desenvolvendo competências de comunicação e de 

cidadania: 

 

“Os miúdos que faziam hip-hop estavam completamente identificados. Eram 

miúdos oriundos de países essencialmente de África, portanto miúdos negros, 

com problemas de integração, de aproveitamento escolar. Esses miúdos 

tinham ali na dança um momento em que eram bons. Em que se sobressaiam, 

em que tinham sucesso. Às vezes nos intervalos dançavam coreografias e nos 

intervalos apresentavam-nas. Foi através da dança que eles, de alguma 

maneira, se sentiram pertencer àquela comunidade escolar. Não que eles 

alguma vez me tivessem dito, mas porque ao longo do ano eles começaram 

muito fechados e depois conseguiram ter outra postura na escola” (Professor 

28, entrevista 28, Maio, 2011). 

 

Por sua vez, 15,85% das respostas (13) indicam que a prática da dança melhora a relação 

do aluno com a própria Dança (vertente da relação aluno/Dança), nomeadamente ao nível 

do conhecimento e da aprendizagem de novas formas de dança. A menor expressão é 

atribuída ao facto da Dança poder contribuir para a promoção de uma relação de 

aproximação entre alunos e professores de EF (vertente da relação professor/alunos), sendo 

focada em 7,32% respostas (6).  

Os resultados emergentes apresentados a partir da experiência do professor de EF e da 

prática efetiva permitem-nos considerar que é o aluno o principal sujeito que beneficia com 

a prática de Dança na área de EF a nível pessoal (51,22%), projetado socialmente através 

da relação aluno/escola (20,73%) incrementando-se principalmente o contacto com os 

pares, na aprendizagem e conhecimento de Dança através da relação aluno/Dança 

(15,85%) e melhorando a relação aluno/professor (7,32%).  
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5.2.7 Dificuldades e constrangimentos do professor de Educação Física face ao ensino 

da Dança na escola 

 

Relativamente a esta subcategoria pretende-se identificar as dificuldades e os 

constrangimentos sentidos pelos professores que ensinam Dança na área de EF, partindo 

quer do questionário, quer da entrevista.  

A sistematização dos resultados correspondentes à fase extensiva (aplicação do 

questionário a 425 professores de EF) pode ser consultada na Tabela 56. 

 

Tabela 56 Resultados sobre o grau de dificuldades no ensino da Dança sentido pelo professor de Educação 

Física obtidos por questionário 
 

  Nenhuma Raramente 
Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre Omissos Total 

Nas aulas de 
Educação 

Física 

Freq. 56 73 139 68 28 61 425 

% 13,18          17,18         32,71     16,00        6,59      14,35 100,00 

 

Observa-se que 32,71% dos professores de EF (39) manifestaram que em algumas 

ocasiões sentiram dificuldades no ensino da Dança. Para cerca de 17,18% dos docentes 

(73) isso raramente aconteceu, ao passo que 16,00% (68) confronta-se muitas vezes com 

dificuldades e com constrangimentos e 6,59% (28) manifestam sentir sempre dificuldades. 

Todavia, é de referenciar-se que 13,18% dos professores (56) indicaram não possuir 

nenhuma dificuldade e um valor expressivo de 14,35% de professores (61) ficaram sem 

responder a esta questão. Estes resultados demonstram a existência de dificuldades práticas 

sentidas pelo professor que ministra Dança na área de EF.  

Através do questionário foi proposto um conjunto de dificuldades sistematizadas na Tabela 

57 com o objetivo de identificar-se as principais contrariedades sentidas pelo professor de 

EF no ensino da Dança. 
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Tabela 57 Resultados sobre o tipo de dificuldade sentido pelos professores de Educação Física no ensino da 

Dança obtidos por questionário 

 

Tipos de dificuldades sentidas 
 Não Pouca 

Mais  
ou menos Muita 

MT 
 Omissos Total 

Na definição de objectivos e metas  Fa 129 82 107 36 10 61 425 

Educativas Fr 30,35 19,29 25,18 8,47 2,35 14,35 100,00 

Na operacionalização dos objectivos e  Fa 96 94 115 49 9 62 425 

Metas Fr 22,59 22,12 27,06 11,53 2,12 14,59 100,00 

No conhecimento do currículo de Dança Fa 87 91 112 58 18 59 425 

 Fr 20,47 21,41 26,35 13,65 4,24 13,88 100,00 

Nas dificuldades sentidas pelo professor a  Fa 134 87 84 47 16 57 425 

nível do ritmo e coordenação de passos Fr 31,53 20,47 19,76 11,06 3,76 13,41 100,00 

No desenvolvimento de situações de aulas  Fa 72 102 123 55 14 59 425 

Criativas Fr 16,94 24,00 28,94 12,94 3,29 13,88 100,00 

Na articulação da dança com outras áreas  Fa 75 72 129 67 22 60 425 

Disciplinares Fr 17,65 16,94 30,35 15,76 5,18 14,12 100,00 

Na criação de coreografias Fa 81 83 109 68 27 57 425 

 Fr 19,06 19,53 25,65 16,00 6,35 13,41 100,00 

Na motivação dos alunos Fa 64 83 140 61 17 60 425 

 Fr 15,06 19,53 32,94 14,35 4,00 14,12 100,00 

Na falta de preparação dos alunos Fa 26 48 130 116 44 61 425 

 Fr 6,12 11,29 30,59  27,29 10,35 14,35 100,00 

Na integração dos rapazes na aula  Fa 26 46 122 99 70 62 425 

de Dança Fr 6,12 10,82 28,71 23,29 16,47 14,59 100,00 

No controlo da disciplina na aula  Fa 171 116 55 19 2 62 425 

de Dança Fr 40,24 27,29 12,94 4,47 0,47 14,59 100,00 

Na falta de tempo ao longo do ano lectivo  Fa 117 74 97 57 20 60 425 

para leccionar Dança Fr 27,53 17,41 22,82 13,41 4,71 14,12 100,00 

Na falta de apoio/interesse das diferentes  Fa 129 76 106 42 7 65 425 
estruturas dentro e fora da escola Fr 30,35 17,88 24,94 9,88 1,65 15,29 100,00 

Legenda MT muitíssima  

 

Reagrupando as intensidades muita e muitíssima dificuldade identificaram-se os núcleos 

principais de dificuldades do professor de EF: 

 

 Integração dos rapazes na aula de Dança 39,76% (169); 

 Falta de preparação dos alunos 37,64% (160);   

 Criação de coreografias 22,35% (95). 

 

De modo complementar, na fase intensiva, através de entrevista, utilizou-se a grelha de 

Kelly para caracterizar o perfil dos professores de EF face aos diferentes modelos acerca 

das dificuldades sentidas. Os resultados estão apresentados na Tabela 58. 
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Tabela 58 Frequência de constructos da grelha de Kelly – Concepções acerca das dificuldades sentidas pelo 

professor de Educação Física na aula de Dança obtidas por entrevista 

 

Modelo  
Dificuldades sentidas na aula de Dança  

 
Professor de EF 

A Fa 4 

 Fr (%) 6,56 

B Fa 16 

 Fr (%) 26,23 

C Fa 2 

 Fr (%) 3,28 

D Fa 8 

 Fr (%) 13,11 

E Fa 8 

 Fr (%) 13,11 

AB Fa 2 

 Fr (%) 3,28 

AD Fa 4 

 Fr (%) 6,56 

ACD Fa 3 

 Fr (%) 4,92 

ABD Fa 1 

 Fr (%) 1,64 

BCD Fa 2 

 Fr (%) 3,28 

BD Fa 1 

 Fr (%) 1,64 

CD Fa 2 

 Fr (%) 3,28 

Não ensinam Fa 8 

 Fr (%) 13,11 

Total de 

respostas 

Fa 61 

 Fr (%) 100,00 

 

Como é possível verificar, aproximadamente 62,00% dos professores de EF (28) associa as 

suas dificuldades aos modelos puros [A, B, C e D], enquanto os modelos mistos são 

valorizados por 24,59% dos pares profissionais (15).  

Percebe-se que as principais dificuldades centram-se na pessoa do aluno [modelo B - 

dificuldade centrada nos alunos, principalmente no preconceito dos rapazes para realizar 

uma aula de Dança] em 26,23% (16) corroborando os resultados do questionário. De igual 

modo, reconhecem-se dificuldades nas questões subjacentes ao conhecimento didático para 

 
 
Legenda: 
 
Modelo A: Centrado no conhecimento de 

conteúdo e conhecimento didático básico 

do professor 

Modelo B: Centrado nos alunos, 

principalmente nos rapazes. 

Modelo C: Centrado nos recursos 

materiais e temporais. 

Modelo D: Centrada no conhecimento 

didático para induzir a aula num 

ambiente criativo. 

Modelo E: Nova concepção 

Modelo AB: Centrado no conhecimento 

de conteúdo, conhecimento didático 

básico do professor e nos alunos, 

principalmente nos rapazes. 

Modelo AD: Centrado no conhecimento 

de conteúdo,  conhecimento didático 

básico do professor e no conhecimento 

didático para induzir a aula num 

ambiente criativo. 

Modelo ACD: Centrado no 

conhecimento de conteúdo,  

conhecimento didático básico do 

professor, nos recursos materiais e 

temporais e no conhecimento didático 

para induzir a aula num ambiente 

criativo. 

Modelo ABD: Centrado no 

conhecimento de conteúdo e 

conhecimento didático básico do 

professor, nos alunos, principalmente nos 

rapazes e no conhecimento didático para 

induzir a aula num ambiente criativo 

Modelo BCD: Centrada nos alunos, 

principalmente nos rapazes, nos recursos 

materiais e temporais e no conhecimento 

didático para induzir a aula num 

ambiente criativo. 

Modelo BD: Centrada nos alunos, 

principalmente nos rapazes e no 

conhecimento didático para induzir a 

aula num ambiente criativo. 

Modelo CD: Centrado nos recursos 

materiais e temporais e no conhecimento 

didático para induzir a aula num 

ambiente criativo.  
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ensinar Dança centrado no professor [Modelo D- dificuldade centrada no conhecimento 

didático para compor e criar movimentos induzindo a aula num ambiente criativo] em 

13,11% (8). Em igual valor constata-se dificuldades no modelo E [nova concepção] como 

evidenciam alguns discursos que aludem aos seguintes aspetos: 

 

 Lacunas ao nível da formação (inicial e contínua
88

):  

 

“Acho que a formação contínua devia ser gratuita, (…) não, não concordo 

que seja pago (…) se somos obrigados a dar dança, porque é que a escola não 

promove uma ação de formação de dança” (Professor 21, entrevista 21, 

Junho, 2011).  

  

Ainda assim, para outros professores estas dificuldades são (relativamente) fáceis de 

ultrapassar, nomeadamente se existirem práticas colaborativas entre os pares profissionais.  

 

 Dificuldades na abordagem de conteúdos:  

 

“Aprendo, chego lá e não posso dar, esqueço-me. Tenho qualquer dificuldade 

aí” (Professo 43, entrevista 43, Maio, 2011). 

 

 Dificuldades de superação, de inércia e de preconceito: 

 

“Eu acho que para a dança há desculpa do género «ah não há condições!». 

Eu dou aulas de dança na sala de aula quando chove, arrumo as cadeiras 

para o lado, ligo o computador e dou uma aula de dança. Portanto (não dar 

aulas de Dança) isso é desculpa” (Professor 18, entrevista 18, Junho, 2011).  

 

 Dificuldades na avaliação das aprendizagens dos alunos  

 

“Eu sinceramente acho que até hoje não sei se a forma que eu avalio é a mais 

correta” (Professor 23, entrevista 23, Junho, 2011). 

                                                
88

 O Estatuto da Carreira Docente prevê a gratuitidade da formação contínua acreditada. Porém, os escassos financiamentos aos centros 

de formação e aos formadores fizeram com que essa oferta fosse diminuindo substancialmente. Atualmente, o professor que pretenda 

fazer formação contínua, tem muitas vezes de pagar. 
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Por fim, apesar das frequências pouco expressivas, nos modelos mistos salientam-se os 

modelos AD, ACD, BCD, ABD e BD, observando-se que o denominador comum é o 

modelo D, o qual se refere às dificuldades no conhecimento didático para lidar 

basicamente com a composição e criação do movimento em Dança. 

Ao longo da entrevista, ainda na fase intensiva, emergiram constrangimentos por parte dos 

professores, A sistematização da informação considerou as respostas múltiplas de 61 

professores de EF participantes expostos na Tabela 59.  

 

Tabela 59 Resultados sobre os constrangimentos do professor de Educação Física face ao ensino da Dança na 

escola obtidos por entrevista 

 

Tipo de 

constrangimentos 
Critérios 

Indicadores 
 

Respostas do 
professor EF 

 

Fa Fr (%) 

Pessoal 

Centrado no 
Professor 

Falta de conhecimento aprofundado 29 26,13 

Falta de ações de formação  17 15,32 

Preconceito de género em relação a 
si 2 1,80 

Pagamento de formação contínua 1 0,90 

Subtotal 49 44,15 

Centrado no 
aluno 

Preconceito de género e ao toque 
(rapazes)  30 27,03 

Pouca recetividade à abordagem 
exploratória do movimento 4 3,60 

Pares de trabalho 3 2,70 

Subtotal 37 33,33 

 Institucional 
 

Centrado no 
Programa 

Muito extenso  2 1,80 

Pouco concreto quanto à 
abordagem exploratória da matéria 
nuclear 

2 1,80 

Subtotal 4 3,60 

Centrado no 

conteúdo 

Conteúdo pouco fomentado nas 
aulas 

3 
2,70 

Ensino pouco significativo 5 4,50 

Subtotal 8 7,20 

Centrado na 

escola 

Obstáculos ao solicitar-se horário 
de oferta de Dança EA a partir da 
EF 2 1,80 

Dicotomia entre a razão e a ação 1 0,90 

Pobre cultura escolar de Dança 1 0,90 

Subtotal 4 3,60 

Outros  

Turmas com alunos do mesmo género 1 0,90 

Necessidade de formação musical 1 0,90 

Espaço adequado 1 0,90 

Necessidade de filtrar a escolha musical dos alunos 1 0,90 

Subtotal 4 3,60 

Sem constrangimento 

Não ensina Dança 4 3,60 

Não sente qualquer constrangimento 1 0,90 

Subtotal 5 4,50 

Total de respostas 111 100,00 
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Os resultados foram organizados em coerência com os critérios propostos por Fuller (1969) 

segundo os constrangimentos do professor de âmbito pessoal e de âmbito institucional
89

. O 

primeiro encontra-se relacionado com o professor e com o aluno, enquanto o segundo diz 

respeito aos constrangimentos centrados no PNEF, no conteúdo, na organização escolar e 

nas condições laborais.   

Constata-se que em 44,15% respostas (49), os constrangimentos incidem na vertente 

pessoal, principalmente ao nível do conhecimento e da formação do professor de EF. 

Em cerca de 33,00% respostas (37), os constrangimentos têm mais a ver com os discentes, 

destacando-se o preconceito que os rapazes vivenciam (quer por parte dos pares, quer por 

sua própria ideação) quando praticam Dança. Estes resultados confirmam os dados obtidos 

no questionário e na grelha de Kelly, cujas dificuldades se centram no professor por sentir 

falta de conhecimento aprofundado de Dança e no aluno, nomeadamente no preconceito 

sentido pelos rapazes para realizar aulas de Dança. 

No quadro dos constrangimentos institucionais, as respostas que se centram no conteúdo 

(7,20%; 8), direcionam-se em 4,50% (5) para o ensino da Dança ser pouco significativo e - 

daí -ser pouco fomentado nas aulas de EF (2,70%; 3). Esta informação parece coadunar-se 

com as informações recolhidas na fase extensiva deste estudo, em que um número 

expressivo de professores de EF (20,82%; 116) a nível nacional afirmam não ensinar 

Dança em qualquer área. Neste mesmo âmbito, enfatiza-se no quadro dos 

constrangimentos estar centrado no Programa, para o qual 1,80% (2) responde que o PNEF 

é muito extenso e que a matéria nuclear de Dança é pouco concreta. Em 3,60% das 

respostas (6) os constrangimentos do professor de EF estão centrados na escola, 

nomeadamente, por sentir obstáculos quando pretende solicitar horário de oferta de Dança 

na área de EA a partir da EF, na dicotomia existente entre a razão e a ação e numa reduzida 

cultura escolar de Dança. 

No quadro dos “outros constrangimentos” ressalva-se 3,60% das respostas (4) centradas 

nos recursos humanos (turmas com alunos do mesmo género limitando a Dança de pares, 

filtrar o tipo de música dos jovens influenciados pelos meios de comunicação) e nos 

recursos espaciais (espaço adequado para dinamizar Dança). 

                                                
89

 Fuller elaborou o instrumento «teacher concerns questionnaire» para categorizar as preocupações práticas dos professores 

que ao longo do tempo modificaram-se. Assim, numa primeira fase, centravam-se no próprio docente, para posteriormente se 

focarem nas atividades/tarefas e nas ações de ensino e por último no impacto da ação do professor.  
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Em síntese, verifica-se que os constrangimentos dos professores de EF centram-se 

preferencialmente no próprio professor, nomeadamente na falta de conhecimento 

aprofundado de Dança, e no aluno (preconceito de género do aluno rapaz face à Dança). 

 

5.2.8 Tipo de práticas que envolve a Dança na escola através da Educação Física 

 

Relativamente a esta subcategoria obtida através de entrevista, com participação de 61 

professores de EF, os dados que foram analisados e sistematizados na Tabela 60.  

 

Tabela 60 Resultados sobre o tipo de práticas que envolvem a Dança na escola através da área de Educação 

Física obtidos por entrevista 

 

Tipo de 

práticas 

 

Indicadores 

Professor de EF 

Fa Fr (%) 

Com incidência 
no processo de 

ensino 
aprendizagem 

Prática restrita à planificação de aulas 13 21,31 

Prática colaborativa entre colegas 4 6,56 

Prática com iniciativa interdisciplinar 5 8,20 

Prática alargada à comunidade escolar (clube para 
alunos/funcionários/professores) 

5 8,20 

Prática para permuta entre colegas 1 1,64 

Prática para enriquecer alunos da ginástica 

acrobática 
1 1,64 

Subtotal 29 47,55 

Com incidência 
no produto final 

Prática com iniciativas diversas dentro da escola 
/dinamização interna participativa 

24 39,34 

Subtotal 24 39,34 

Nula Prática que não se verifica por não ensinar Dança 8 13,11 

Subtotal 8 13,11 

Total 61 100,00 

(*) Sarau, baile de finalistas, Natal, receção aos novos alunos, dia Mundial da Dança, Dia da Educação Física, apresentações entre 

torneios desportivos, concurso de Dança 

 

É possível verificar que 47,55% dos docentes (29) destaca a importância de práticas de 

ensino da Dança centradas no processo. Aqui, 21,31% destes profissionais (13) refere que, 

subjacente ao ensino planificado, a ênfase recai no contexto de sala de aula. Por exemplo: 

“Só me restrinjo ao ensino da Dança na aula de Educação Física” (Professor 15, 

entrevista 15, Maio, 2011).  

Com menor incidência destaca-se a iniciativa interdisciplinar (envolvimento da Dança nos 

projetos curriculares de turma) em 8,20% (5) e em igual valor, a abertura à própria 

comunidade escolar através de práticas alargadas, tais como a formação de clubes de 

Dança dirigido aos alunos, professores e funcionários. São também referidas as práticas 
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colaborativas entre colegas em (6,56%; 5) para partilhar conhecimentos em Dança. Por 

outro lado, em menor expressão (1,64%; 1) expõe-se um tipo de prática realizada por 

motivo de permuta entre colegas e, em igual valor, como usufruto (da Dança) para 

enriquecer a prática da ginástica acrobática. Assim, resgatamos algumas evidências que 

refletem a leitura socio construtivista da prática partilhada na comunidade educativa: 

 

“Aprendi Dança quando cheguei à escola X, em Lisboa. Foram os colegas 

dessa escola, que no início do ano letivo, fizeram uma ação de formação para 

apoiar os que não sabíamos dar Dança” (Professor 18, Entrevista 18, Junho 

2011).) 

 

Observa-se que na área de EF, a Dança circunscreve-se ao ensino em sala de aula, embora 

comece a haver preocupação com o seu alargamento ao meio envolvente, procurando 

inclusive, a participação dos encarregados de educação. Estes esforços de interação, 

dinamização e promoção da Dança na escola são exemplos de que a Dança pode ser um 

meio decisivo para o incremento do potencial educativo dos cidadãos. O destaque destas 

«boas práticas» pode ser o germinar de experiências futuras mais significativas em 

contexto escolar: 

   

“Este ano nós vamos fazer um espetáculo que engloba todos os alunos da 

escola baseado no Mama Mia (…) tem como grande objetivo fazer entender 

aos alunos de que existem objetivos comuns para os quais têm que lutar. (…) 

Nós sentimos que o sucesso educativo só se consegue quando os alunos 

gostam de estar na escola, e eles querem estar na escola” (Professor 34, 

entrevista 34, Junho, 2011). 

 

Quanto às práticas com incidência no produto são mencionadas por 39,34% dos inquiridos 

(24), reforçando a ideia de que as várias iniciativas dentro da escola (sarau, baile de 

finalistas, Natal, receção aos novos alunos, dia mundial da dança, dia de EF, apresentações 

nos torneios desportivos, concursos de dança) são polos de dinamização da Dança: 

“Normalmente, faço coreografias para festas de final de ano” (Professor 60, entrevista 60, 

Junho, 2011). “Quer dizer, por um lado a dança aparece porque quando nós temos as 

festas do carnaval, as festas do natal, toda a gente se movimenta, mas não como uma 

matéria trabalhada ou elaborada” (Professor 43, entrevista 43, Maio, 2011). 
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Por outro lado, ainda se verifica que, para 13,11% dos docentes (8) a prática de Dança 

através da área de EF é uma prática nula por não realizarem qualquer investimento no 

ensino dessa matéria. 

A leitura dos resultados tem de ser entendida à luz do momento histórico em que o 

presente estudo foi conduzido (2011), altura em que existiam referenciais teóricos 

curriculares que orientavam a prática docente para uma interação socio construtivista. Se 

por um lado a prática da Dança na área de EF estava ensimesmada para o ensino em 

contexto de aula, provavelmente por ser um conteúdo relativamente novo
90

, por outro, 

encontramos um grupo minoritário de professores de EF que conseguiu transferir as 

orientações educativas gerais e interativas para o desenvolvimento e para a promoção da 

Dança em contexto escolar mais alargado.  

 

5.2.9 Discussão intra-área de Educação Física acerca dos pensamentos pós-ativos do 

professor 

 

Dos resultados das subcategorias contempladas para análise dos pensamentos pós-ativos do 

professor de EF, depreende-se a existência de três grupos de professores que projetam a 

prática de ensino e a promoção de Dança na escola de diferentes formas. Assim, existe um 

grupo centrado no processo (47,55%) a partir da sala de aula, cuja preocupação é dar aulas 

de Dança (21,31%) ou então alargar o ensino a atividades envolventes na escola (26,24%) 

em interação com os diferentes agentes educativos.  

O segundo grupo incide numa prática de Dança que se projeta para o produto final 

(39,34%), cuja preocupação é a apresentação de trabalhos em comemorações e outras 

atividades festivas da escola, incorrendo às características da Dança para este propósito. 

Este grupo é ilustrado por Marques (2001), perpassando a ideia de que a Dança só tem 

presença nos tempos festivos como forma de animação e/ou para mostrar um produto final 

aos pais e/ou ao diretor da escola, alienada de um propósito mais formativo. A este 

respeito, Kunz (2003) posiciona-se a favor do processo onde o aluno “experimenta de 

dentro para fora, fazendo o seu «registo» das impressões do meio circundante, trabalhando 

internamente e retornando com o novo sentido, que é ao mesmo tempo conhecimento e 

criação” (p.334). Deste modo, para Strazzacappa e Morandi (2006) a escola teria condições 

                                                
90

 Embora existisse nos referencia is teóricos desde os anos setenta e no PNEF de 1991, é só a parti r do reforço dado através da 

reorganização curricular em 2011, que a prática de Dança toma outra dimensão e torna-se num conteúdo novo. 
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de formar indivíduos com conhecimento das suas possibilidades corporal-expressivas 

através do trabalho consciente do professor que leciona Dança. A sua adequação é 

retratada por Fleischle-Braun et al. (2006), sugerindo como ideal a interrelação do trabalho 

processual desenvolvido pelo aluno na aula e a possibilidade de ser apreciado como 

produto final.  

Um terceiro grupo (13,11%) anula a projeção da Dança, tanto na sala de aula como na 

comunidade escolar por não a lecionar, negligenciando a sua prática e o seu envolvimento 

na cultura dos alunos e, por isso, empobrecendo o seu vocabulário corporal. Observa-se 

que a nível nacional
91

 ainda existem professores (20,82%) que não ensinam Dança na área 

de EF. Cruzando informação com os resultados das teorias implícitas do professor de EF, 

esta omissão é sustentada principalmente pela fraca vivência experiencial em Dança na 

vida pessoal e profissional, aludindo, principalmente, à falta de formação. Contudo, 

existem  práticas, embora restritas, que envolvem a Dança na escola projetadas pela 

disciplina de EF, através do envolvimento dos alunos com a comunidade escolar, 

mostrando que os primeiros passos foram dados,  e que há um caminho por percorrer  para 

efetivar a qualidade do  ensino. Contudo,  no terreno, 41,92% dos professores de EF 

auscultados possuem a expetativa que a Dança possa ter maior dinâmica na escola como 

veículo interventivo e na integração dos projetos escolares, favorecendo a sua expressão 

em contexto educativo escolar, tendo em atenção que esta disciplina (EF) é acessível  a 

todos os alunos do 3.º CEB  por ter caráter  obrigatório na matriz curricular e, daí, que 

possa ser repensada estrategicamente como uma porta de entrada para a prática da Dança 

na escola.     

Os maiores constrangimentos dos professores de EF que lecionam Dança centram-se no 

próprio professor (44,15%), principalmente na necessidade de possuir maior conhecimento 

de Dança (26,13%) e em frequentar formação contínua (15,32%), o que significa que se 

esta necessidade fosse colmatada, a projeção de Dança na escola portuguesa seria mais 

relevante e abrangente. Estudos realizados no estrangeiro dão conta de preocupações 

similares, assim, Connell (2009), ao estudar as necessidades dos professores que ensinam 

Dança nas escolas secundárias em Yorkshire, mostrou que a sua maioria era da área de 

Educação Física revelando um conhecimento incipiente e uma compreensão superficial 

de Dança.  

Por outro lado, com melhor formação poder-se-ia também colmatar outro grande 

                                                
91 Dado obtido na fase extensiva por questionário  
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constrangimento manifestado, centrado na rejeição dos alunos de género masculino para 

realizar aulas de Dança (27,03%), proporcionando aos professores recursos e ferramentas 

para lidar com este obstáculo. Estes resultados são corroborados pelos resultados 

apresentados na grelha de Kelly, quanto às dificuldades sentidas pelo professor de EF no 

ensino da Dança relacionadas com sua formação e com o preconceito dos alunos. O estudo 

de Ferreira (2008) mostra que o professor lida com este mesmo constrangimento quando 

trabalha o conteúdo Dança no contexto das aulas de EF, apercebendo-se de imediato das 

reações desfavoráveis por parte dos alunos, por questões que envolvem a sexualidade 

(machismo), preconceito, vergonha, inibição e até mesmo devido à excessiva prática do 

desporto, fazendo com que estes entendam a aula de EF como sinónimo de desporto. A 

desigualdade de género, através da Dança, foi também estudada por Kunz (2003), 

estimando ser um problema complexo na educação de género com reflexo nas concepções 

pedagógicas no ensino da educação física no Brasil. A autora propõe virar este discurso 

pela inclusão da Dança numa perspetiva estética e criativa, cabendo no nosso meio 

assegurar primeiro o conhecimento profissional do professor, isto é, o conhecimento 

pedagógico, de conteúdo, didático e de contexto (Grossmam, 1990) para pensar-se melhor 

na sua efetivação.  

Não há dúvida que a reflexão emergente quanto aos benefícios da Dança observados pelos 

professores de EF recai no próprio aluno (51,22%), nomeadamente na aproximação e 

contacto entre alunos (24,39%), assim como na relação do aluno com a escola (20,73%), o 

que mostra que o ensino da Dança na área de EF é muito importante e insubstituível na 

formação multilateral do aluno e no saber-estar, sendo o professor de EF, que leciona 

Dança, um agente educativo que direciona a sua ação para o desenvolvimento de 

competências e de saberes que possibilitem aos alunos o desenvolvimento integral, num 

clima de respeito pelo outro (Silva, 2009). Trata-se do desenvolvimento de atitudes tais 

como a solicitude, a cooperação, a interajuda e o cuidado, as quais conferem pessoalidade, 

singularidade e qualidade às competências do ensino da Dança configuradas pelo saber 

pedagógico do professor.  

O papel da Dança na escola portuguesa é pouco ativo segundo 37,70% dos inquiridos na 

entrevista, em contraste a um número expressivo de professores de EF (60,66%) que 

acreditam que é ativo e muito ativo como fator de agregação. Por outro lado, a dedicação 

do trabalho docente de EF pode entrever-se na sua perceção sobre os indicadores de 

sucesso de uma aula de Dança centrado no aluno em 82,95%, principalmente na 

participação e envolvimento. Estes resultados permitem verificar que atualmente a prática 
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de Dança na escola está a ser impulsionada na área de EF, apesar das dificuldades e dos 

constrangimentos sentidos pelos professores, revelando-se como desafios para a atividade 

profissional, assim como para os mecanismos de formação contínua docente na busca de 

uma prática de ensino da Dança de excelência na escola pública e que não se coadune com 

a quantificação da prática, mas com a qualidade do seu ensino. Warburton (2008) 

reconhece que essa qualidade dependerá essencialmente do conhecimento de conteúdo e 

do conhecimento pedagógico do professor. Segundo Kassing e Jay (2003) é importante que 

o professor que ensina Dança conheça vários conteúdos (formas de Dança) e que domine o 

conhecimento didático para escolher aquele que possa direcionar-se ao desenvolvimento de 

experiências de aprendizagem do aluno, passando por três eixos: o dançar, o criar e o 

apreciar, independentemente da área de ensino ser de EF ou outra onde se lecione Dança. 

Por último, ao relacionamos a subcategoria da reevocação do primeiro contacto de ensino 

da Dança com os sentimentos confiante e mais ou menos confiante (64,28%) do professor 

de EF, verificamos que este é um agente educativo capaz de lidar com o ensino da matéria 

alternativa de Dança dos PNEF (2001), como foi revisto nos resultados dos pensamentos 

pré-ativos quanto à abordagem (formas e conteúdo) para projetar o ensino da Dança. 

Contudo, é de ter-se em conta que, 21,43% dos professores de EF (quase ¼ da amostra por 

questionário) assumiram ter sentido dificuldades, o que reflete a necessidade de melhor 

formação, conhecimento de conteúdo e conhecimento didático em Dança para assumir as 

práticas curriculares com menores dificuldades.  

 

5.3 Pensamentos pós-ativos do professor na área de Educação Artística 

 

Na presente área de ensino serão seguidas as mesmas subcategorias de análise que 

apresentamos na área de EF. No entanto será incrementada uma subcategoria “possível 

articulação entre o ensino genérico de EA e o ensino vocacional” aproximando-nos da 

problemática específica desta área curricular. Lembramos que as tabelas apresentadas 

baseiam-se no questionário que contou com uma amostra de 79 professores e a entrevista 

com uma amostra de 20 professores aplicados a docentes que ministram Dança na área de 

EA. 
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5.3.1 Reevocação do primeiro contacto com o ensino da Dança segundo o professor de 

Educação Artística 

 

Através da entrevista constata-se que 60,00% dos professores (12) indicam que os 

primeiros contactos com o ensino da Dança foram caracterizados por atitudes de confiança, 

ao passo que para 40,00% dos docentes (8) traduziu-se num sentimento mais ou menos 

confiante. Não houve professores nesta área de ensino a manifestar falta de confiança ao 

lembrar o seu primeiro contacto com o ensino da Dança. O que isto parece significar é que 

o professor que leciona EA (pela primeira vez) possui maior conhecimento do conteúdo de 

Dança (independentemente do tipo de abordagem), evidenciando menos dificuldades por 

possuir vivência e experiência nesta área. Podemos observar esta relação em algumas das 

suas verbalizações, destacando aquelas que nos parecem retratar o contributo da formação 

para esse fim: “Eu sempre fiz dança. E depois também trabalhei com uma professora na 

Faculdade em Lisboa como assistente” (Professor 62, entrevista 62, Maio, 2011). “Foi a 

partir do trabalho nos ginásios, que comecei a frequentar as convenções de ginástica de 

aeróbica e fiz também um pouco de Jazz e foi aí que no fundo adquiri alguns 

conhecimentos a nível da dança” (Professor 50, entrevista 50, Julho, 2011). 

O conhecimento em Dança parece ser um fator preponderante e estimulador do seu ensino 

efetivo e – daí – induzir sentimentos de maior confiança e segurança na sua abordagem. 

 

5.3.2 Indicadores de sucesso de uma aula de Dança na ótica do professor de Educação 

Artística 

 

Esta subcategoria visa refletir acerca dos indicadores de sucesso de uma aula de Dança na 

área de EA. A respetiva informação obtida através de entrevista (perfazendo um total de 20 

inquiridos) pode ser consultada na Tabela 61. A organização dos resultados derivam de um 

conjunto de respostas múltiplas expressas pelos professores de EA. 

Observa-se que 43,13% das respostas expressas pelos professores de EA (22) valorizam o 

domínio centrado nas atitudes dos alunos como principal indicador de sucesso. Daqui 

resulta que a sua autoimplicação é considerada relevante, sendo que 13,73% das respostas 

(7) referem-se ao empenhamento e 11,76% das respostas (6) à participação. Nesse sentido, 

eis algumas evidências: 
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“Quando os alunos estão atentos, participativos, animados, a questionar, a 

tirar dúvidas... Quando estão passivos e se limitam a repetir os passos, uma 

pessoa acaba por não ficar muito motivada, mas quando apanham 

rapidamente uma sequência, têm vontade de aprender e querem ficar mais um 

pouco na aula para acabar uma rotina, sinto que a aula correu bem” 

(Professor 56, entrevista 56, Maio, 2011). 

 

Tabela 61 Resultados dos indicadores de sucesso da aula de Dança na área de Educação Artística obtidos por 

entrevista 

 

Indicadores de 
sucesso 

Indicadores 

Respostas dos 
professores de 

EA 

Fa Fr (%) 

Centrado nas 
atitudes dos 

alunos 

Participação 6 11,76 

Empenhamento 7 13,73 

Concentração 1 1,96 

Satisfação 5 9,80 

Desconstrução de preconceito de Dança/rapazes 2 3,92 

Alegria 1 1,96 

Subtotal 22 43,13 

Centrado no 

conteúdo 
 

Aprendizagem de Dança 9 17,65 

Sentir a linguagem da Dança 2 3,92 

Relação corporal coletiva 3 5,88 

História da Dança 2 3,92 

Criação 4 7,84 

Postura 1 1,96 

Subtotal 21 41,17 

Centrado na 
projeção da 
Dança na 

comunidade 
escolar 

Implicação em projeto artístico final 4 7,84 

Promoção de impacto na escola 3 5,88 

Promoção da Dança como estilo de vida saudável 1 1,96 

Subtotal 8 15,68 

Total de respostas 51 100  

 

De forma semelhante, 41,17% das respostas (21) consideram como indicador de sucesso de 

uma aula de Dança na área de EA o domínio centrado no conteúdo, salientando-se aspetos 

como a aprendizagem da dança e o trabalho de criação: “As coisas que eles sentem nas 

aulas, o prazer que eles sentem enquanto se movimentam, enquanto sentem o corpo e 

enquanto, sei lá, tanta coisa acontece, isso não vai sair mais, fica com eles” (Professor 2, 

entrevista 2, Junho, 2011). 

O domínio centrado na projeção da Dança na comunidade escolar obteve um valor 

percentual expressivo, sendo referida em 15,68% das respostas (8) as quais valorizam a 

implicação da Dança no projeto artístico final:  
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“Agora em Março, o primeiro grupo apresentou um espetáculo de dança na 

escola, do trabalho que fizemos desde o 1º semestre. E foi muito bem recebido, 

tínhamos 6 turmas a assistir, cento e tal pessoas com os Professore. Um dos 

feedbacks vindo de um colega foi que não se ouviu um “piu” durante todo o 

espetáculo, que foi aproximadamente meia hora” (Professor 27, Entrevista 27, 

Maio, 2011). 

 

Ainda no domínio centrado na projeção da Dança na comunidade escolar ressalva-se o 

sucesso centrado no impacto que a Dança possa ter na escola para envolver os alunos 

(5,88%) e a promoção da Dança como prática para desenvolver um estilo de vida saudável 

(1,96%). 

 De forma sintética, a perceção do professor sobre o sucesso de uma aula de Dança na área 

de EA está centrada nas atitudes do aluno (participação e empenhamento) e no conteúdo de 

Dança (aprendizagem), o que significa que o desenvolvimento pessoal do aluno é tão 

importante quanto a aquisição do conhecimento de Dança. 

 

5.3.3 Papel da Dança na escola na área de Educação Artística 

 

A presente subcategoria agrega um conjunto de reflexões sobre o papel da Dança na área 

de EA através da auscultação de 20 professores que ministram Dança na área de EA. A 

sistematização dos resultados obtidos por entrevista encontra-se na Tabela 62. 

 
Tabela 62 Resultados sobre o papel da Dança na Escola na ótica dos professores de Educação Artística 

obtidos por entrevista 

 

Papel da 
Dança 

Indicadores 
Professor de EA 

Fa Fr % 

Ativo 
 

Agregador em contexto de aula alargado 
às atividades escolares/comemorações 

2 10,00 

Integrador 12     60,00 

Subtotal 14 70,00 

Muito ativo 

Estruturante no Projeto Educativo da 
Escola 

4 20,00 

Estruturante na prática como atividade 
física com função social 

2 10,00 

Subtotal 6 30,00 

Total 20 100,00 

 

Na perspetiva de 70,00% dos professores de EA (14) a Dança possui um papel ativo na sua 

escola. Destes, 60% (12) mencionam que cumpre um papel de integração, motivação e de 

formação dos alunos e para 10% (2) é agregadora em contexto de aula alargado às 
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atividades escolares/comemorações. Apenas 30,00% dos docentes (6) julga que a Dança na 

escola cumpre um papel muito ativo nas dinâmicas escolares, sendo uma área estruturante 

do Projeto Educativo da Escola. Observa-se uma relação dinâmica entre o papel que a 

Dança cumpre na escola e a existência de um professor que ministre Dança na área de EA, 

verificando-se deste modo a importância da sua presença em contexto escolar. O seguinte 

testemunho permite perceber que a Dança pode ser uma mais-valia na vida das escolas e, 

consequentemente, na dos alunos. 

 

“Em termos do currículo penso que sim, é ativo, porque acabou por haver 

alguma articulação com as outras disciplinas e a formação deles (dos alunos) 

a nível da formação geral, saiu valorizada porque tinha a componente do 

espetáculo visto que apresentavam espetáculos no fim dos períodos, e eles 

andavam sempre muito empenhados. O facto de os alunos concretizarem 

trabalhos demonstra também a autonomia, a capacidade de iniciativa e de 

concretização da parte deles” (Professor 12, Entrevista 12, Junho, 2011). 

 

Em síntese, observa-se que a dinâmica da Dança na escola está dependente da capacidade 

de intervenção do professor, nomeadamente do professor de EA, que possui conhecimento 

de Dança (independentemente do tipo de abordagem), alcance mobilizador e estruturante 

no projeto educativo da escola.  

 

5.3.4 Articulação entre a Educação Artística e a Educação Física  

 

Quanto a esta subcategoria, a informação recolhida foi sistematizada na Tabela 63, 

considerando-se as respostas dos professores de EA que também lecionam na área de EF 

perfazendo um total de 20 inquiridos através de entrevista. 

Neste âmbito é possível verificar que 75,00% dos professores de EA aceitam as práticas de 

articulação entre as áreas de EF e de EA: 25% destes profissionais (5) apontam que é uma 

forma de aperfeiçoar a matéria alternativa dos PNEF (2001) e 15,00% referem existir 

vantagem a nível da colaboração com o professor de EF, por tratar-se de um profissional 

que faz parte do Grupo de EF. Resgata-se dos resultados que um grupo pouco expressivo 

de 10,00% (2) aceita a articulação entre a EA e a EF para colaborar com todo o 

Departamento de Expressões e apenas 1 professor (5,00%) sente a necessidade de haver 

esta articulação para complementar o trabalho do movimento com a expressão corporal 
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supostamente explorada na área de EA.   

 

Tabela 63 Resultados da entrevista sobre a articulação da Dança entre as áreas de Educação Artística e de 

Educação Física na ótica do professor que ministra Dança na área de Educação Artística 

 

Articulação entre EA e EF Indicadores 
Professor de EA 

Fa Fr % 

P
ro

fe
ss

o
re

s 
q

u
e 

a
rt

ic
u

la
m

 

 

Prática aceite 

Para aperfeiçoar a matéria alternativa 
do PNEF 

5 25,00 

Para aperfeiçoar a expressão corporal 

 
1       5,00 

Para colaborar com todo o 
Departamento de Expressões 

2 10,00 

Para colaborar de forma geral com EF, 
uma vez que o professor EA é o mesmo 

3 15,00 

Prática 
hipoteticamente aceite 

Para possibilitar que a Dança na EA 

sirva de reforço à EF 
4 20,00 

Subtotal 15 75,00 

P
ro

fe
ss

o
re

s 
q

u
e 

n
ã
o
 a

rt
ic

u
la

m
 

  

Prática não  
Aceite 

Por considerar que a prática de Dança 
na EF e EA são matérias 
completamente diferentes 

4 20,00 

Prática 
hipoteticamente não 
aceite 

Por considerar que a prática de Dança 
na EF e EA são conteúdos muito 
diferentes  

1 5,00 

Subtotal 
    5 

 
25,00 

Total 20 100,00 

 

Para 20,00% (4) dos inquiridos esta articulação seria uma prática apropriada para reforçar 

o trabalho de Dança desenvolvido na aula de EF. 

Ao invés, para outros 20,00% dos professores de EA (maioritariamente licenciados em 

Dança), consideram que a Dança na EF e na EA são matérias completamente diferentes, 

com conteúdos diferentes. Estes profissionais (licenciados em Dança e com aproximação à 

Dança como forma de arte) concebem a dança como uma atividade humana 

eminentemente artística para além da mera atividade física:  

 

“ (…) Pelo que eu tenho visto no geral nas escolas a Dança ainda passa 

muito pela atividade física, não estou dizendo que um Professora de 

educação física não seja capaz de dar uma boa aula de Dança, mas acho 

que também puxa muito a Dança como recreação ou desporto, que é o caso 

das danças de salão, é o caso da aeróbica que às vezes passa como Dança, 

mas para mim não é Dança, claro, não é!? A aeróbica não é Dança!” 

(Professor 11, Entrevista 11, Julho, 2011). 
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Todavia 1 professor 5,00% dos docentes (1) considera que a articulação entre a EF e a EA 

seria inapropriada por tratar-se, também, de conteúdos diferentes. 

Em síntese, por um lado os professores de EA, licenciados em EF, aceitam a possibilidade 

de práticas articuladas entre as áreas de EF e de EA para colmatar necessidades do 

professor de EF, resultando num circuito profissional fechado, no qual se pretende 

aperfeiçoar, preferencialmente, o PNEF (2001) relativo à matéria alternativa de Dança. Por 

outro lado, os professores de EA, licenciados em Dança contestam esta articulação 

defendendo a vertente artística da Dança que está além da mera atividade física.  

Cruzando informação com a formação do professor que leciona Dança na área de EA, 

observa-se que o problema central nesta subcategoria associada a uma área artística é que 

no contexto português, a Dança na EA não é lecionada pelo profissional licenciado em 

Dança, (substituído pelo professor de EF) balizando o conhecimento de Dança para a 

atividade física. Deste modo justifica-se o distanciamento e a tensão do licenciado de 

Dança que defende o seu território profissional de ação educativa.  

 

5.3.5 Articulação entre o ensino genérico de Educação Artística e o ensino vocacional

  

No Relatório Final de Estudo de Avaliação do ensino artístico do Ministério da Educação 

(Fernandes, 2007), atribui-se a denominação de Ensino genérico da Dança à área de 

desenvolvimento artístico na escola pública de ensino básico regular, numa visão 

estratégica de articulação vertical com o ensino especializado da dança. Não existindo 

dados que referenciem esta intencionalidade, a presente subcategoria pretende refletir - 

através dos discursos dos 20 professores de EA obtidos na entrevista- sobre esta possível 

articulação. Os dados recolhidos foram sistematizados na Tabela 64. 

 

Tabela 64 Resultados de entrevista sobre a articulação da Dança entre o ensino genérico da Educação 

Artística e o ensino vocacional 

 

Articulação da 

Dança entre o 

ensino genérico 

e vocacional 

Indicadores 

Perspetiva do professor de EA 
 

Fa Fr (%) 

Prática possível 

Por ir de encontro do curso de intérpretes de 
Dança no ensino secundário 4 20,00 

Para identificar talentos 7 35,00 

Como prática para todos sendo complemento 
ao longo da vida da pessoa 

6 30,00 

Subtotal 17 85,00 

Prática impossível Motivos estruturais 3 15,00 

Subtotal 3 15,00 

Total 20 100,00 
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Pode verificar-se que para 85,00% dos docentes de EA (17), a interação pedagógica e 

curricular entre o ensino genérico de EA e o ensino vocacional é uma prática possível, 

servindo essencialmente, dizem 35,00% destes professores (7), para identificar talentos. 

Através das entrevistas encontramos evidências de professores com formação em Dança ou 

especialização em Dança que encetam iniciativas para fomentar esta articulação: 

 

“Sim, isso (a articulação entre o ensino genérico e vocacional) também está 

contemplado nos meus objetivos, inclusive, eu desde que estou a lecionar a 

opção de dança cá na escola, faço todos os anos uma visita de estudo, 

precisamente, a uma escola de dança que é chamada ballet teatro para os 

alunos a conhecerem” (Professor 45, entrevista 45, Junho, 2011). 

 

No mesmo grupo de professores de EA que considera possível a articulação entre o ensino 

genérico de Dança e o ensino vocacional, observa-se que para 30,00% (6), a Dança 

constitui-se como um complemento de formação ao longo da vida, perspetivando o ensino 

de EA como uma mais-valia no enriquecimento do estilo de vida do aluno: “Nas minhas 

aulas de dança, procuro apenas que eles desenvolvam as competências exigidas a nível de 

ensino básico, de facto não procuro ali de maneira nenhuma nenhum talento” (Professor 

19, Entrevista 19, Julho, 2011). “O meu tipo de trabalho não era detetar talentos. Era 

mais que todos fossem um talento” (Professor 62, entrevista 62, Maio, 2011). 

Todavia, para 20,00% dos docentes de EA (4), a desejável articulação entre o ensino 

genérico de Dança e o ensino vocacional ganha sentido com a criação do curso de 

intérpretes de dança no ensino secundário, perspetivando que o aluno que se sinta atraído e 

vocacionado para prosseguir estudos na área:   

 

“O Ministério da Educação já criou cursos, por exemplo de Dança 

Contemporânea no 10.º, 11.º e 12.º, e se eles não tiverem a base e a noção da 

Dança no 2.º ciclo e no 3.º ciclo, eles não vão poder optar por este curso de 

dança contemporânea por exemplo” (Professor 11, entrevista 11, Julho, 

2011). 

 

Porém, 15,00% dos professores entrevistados (3) julgam que a articulação não é viável, 

considerando-a uma prática impossível, sobretudo por motivos estruturais (localização da 

escola, pouca carga horária para a lecionação), conjunturais (falta de espaços públicos para 
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prosseguir aprendizagem de Dança). Identificamos alguns constrangimentos a nível da 

gestão do tempo, dos recursos e do envolvimento dos encarregados de educação: “Há 

poucas aulas previstas (na EA), por ser uma disciplina semestral” (Professor 62, 

entrevista 62, Maio, 2011). “O ensino da Dança é um pouco caro e os pais não valorizam 

a Dança” (Professor 52, entrevista 52, Julho, 2011). 

De forma sintética observam-se duas posições. Uma com maior expressão (85,00%) que 

admite a articulação entre o ensino genérico de Dança e o ensino vocacional para a) captar 

talentos (35,00%); b) ser uma mais-valia no sentido do aluno prosseguir estudos em Dança 

no ensino secundário (20,00%) e c) coadjuvar a formação integral do aluno ao longo da sua 

vida (30,00%). A segunda posição, menos expressiva, não acredita nesta articulação 

(15,00%) dados os constrangimentos no ensino genérico a nível: a) da gestão do tempo de 

aula de EA ser reduzida (semestral) tornando-se impraticável afunilar uma 

direccionalidade com propósitos mais específicos para a Dança vocacional, b) da falta de 

recursos espaciais e c) da inacessibilidade a centros privados e/ou públicos de prática ou de 

formação em Dança (principalmente em regiões do interior do país). Numa outra 

perspetiva, retomando os obstáculos apresentados que não se colocam a favor da 

articulação entre o ensino genérico e vocacional, podem ser claramente encarados como 

necessidades, cujo repto e desafio será o de ultrapassar estas carências existentes no terreno 

(e que dizem respeito ao contexto português) com o propósito de vir a efetivar-se esta 

possível articulação. 

 

5.3.6 Expetativas do professor de Educação Artística acerca da prática de Dança na 

escola  

 

No que concerne a esta subcategoria, e à semelhança do que temos vindo a apresentar, as 

respostas (34) dos professores de EA (20) inquiridos por entrevista foram sistematizadas 

encontrando-se na Tabela 65.  

Nesse sentido, são três os principais critérios de análise: a) a Dança com dinâmica na 

escola, b) a Dança com função interventiva na formação do aluno e c) a Dança vista como 

área de conhecimento. 

Na área de EA, os discursos em 41,18% das respostas dos professores (14) indiciam 

maiores expetativas quanto à Dança possuir um papel mais ativo ou mais dinâmico em 

contexto escolar, principalmente como veículo interventivo na escola (32,35%). Daí que 

seja de relevar a reflexão acerca da sua possível extensão: “É um dos instrumentos que 



PARTE III  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO 5  PENSAMENTOS PÓS-ATIVOS DO PROFESSOR 

 

 

257 

podemos mostrar, desenvolver para além do que é curricular, que se pode pôr como 

ocupação dos tempos dos alunos, ir mais além, criar interligações, um fator agregador da 

escola” (Professor 45, entrevista 45, Junho, 2011).  

 

Tabela 65 Resultados sobre as expetativas dos professores de Educação Artística acerca da prática de Dança 

na escola obtidos por entrevista 

 

Expetativa Indicadores 

Respostas dos 
professores de EA 

Fa Fr (%) 

Dança na 
dinâmica da 

escola 

Como veículo interventivo na escola 
 11 32,35 

Como área obrigatória na matriz do 3.º ciclo     3 8,82 

Subtotal 14 41,18 

Dança no 
processo 

educativo do 
aluno 

Na interdisciplinaridade 
 5 14,71 

Na desconstrução de mentalidades 
 1 2,94 

Como espaço de descoberta do “eu” 
 2 5,88 

Como espaço de descoberta da “escola” 
 2 5,88 

Subtotal 10 29,41 

Dança como 
área de 

conhecimento 

Na promoção de linguagens de Dança 
 1 2,94 

No conhecimento e património da Dança 
 1 2,94 

Na educação com/através das artes 
 3 8,82 

Na articulação vertical: ensino genérico e 
vocacional 5 14,71 

Subtotal 10 29,41 

Total de respostas 34 100,00 

 

Por outro lado, 29,41% das respostas dos professores (10) consideram que a Dança - ao ser 

integrada no processo de ensino e de aprendizagem do aluno, possa promover práticas 

curriculares mais interdisciplinares (14,71%), assim como constituir-se num espaço de 

descoberta do “eu” (5,88%) e da “escola” (5,88%), no sentido de promover-se o 

desenvolvimento pessoal e social do aluno: “Dança como espaço de descoberta, o que é 

que sou? O que é que quero ser? O que é que posso ser? Para onde que quero ir?” 

(Professor 2, entrevista 2, Junho, 2011).  

Apenas uma resposta manifestada por um professor de EA (2,94%) se refere 

explicitamente às questões relacionadas com a desconstrução de mentalidades, o que 

provavelmente significa ser um dos aspetos melhor conseguidos nesta área curricular.  

Poder-se-á dizer que estas expetativas vão ao encontro das orientações do trabalho 
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pedagógico e artístico de Dança apontadas na revisão de literatura
92

, evidenciando-se a sua 

importância no desenvolvimento educativo do aluno e reconhecendo-se os benefícios da 

Dança no desenvolvimento integral das pessoas e, daí, o seu papel (trans) formador e de 

(re) descoberta da condição humana e social.  

Outro critério relevante colocado em 29,41% respostas dos professores de EA (10) tem a 

ver com a Dança ser perspetivada como uma área de conhecimento, sendo expectável a 

articulação vertical entre o ensino genérico e o ensino vocacional e um modelo assente na 

educação com/através das artes: “É mesmo promover a educação através dos valores da 

arte, na presença da arte na escola, que é fundamental na educação, no desenvolvimento 

integral do ser humano” (Professor 59, Entrevista 59, Junho, 2011). 

Apesar da expressão residual, cabe salientar que um professor apresenta expetativas de que 

a Dança possa incrementar renovadas linguagens, assim como interesse no seu 

conhecimento e património:“Porque nós somos artistas também, e o Estado 

institucionalizou o desporto para aqui e para ali, no entanto nós somos também a arte, nós 

fazemos a arte, nós também trabalhamos com o corpo humano que é a grande obra-

prima” (Professor 62, entrevista 62, Maio, 2011). 

Por outro lado, salientamos a seguinte evidência (2,94%) quanto à pertinência da promoção 

das formas de Dança, a qual aborda não só o aspeto do movimento isolado, mas também a 

importância de contextualizar artisticamente os gestos do movimento de Dança:  

 

“Quando eu vou fazer o espetáculo eu tenho que perceber o tipo de danças 

que há e que as danças da rua não tem nada a ver, por mais que as pessoas as 

possam levar para o palco são origens diferentes, não é? É muito importante, 

os alunos perceberem do que estamos a falar e o que estamos a falar tem que 

ser contextualizado” (Professor 2, entrevista 2, Junho, 2011). 

 

É de realçar-se que nesta subcategoria nenhum professor entrevistado se considerou sem 

expetativas o que significa estarmos perante um corpo profissional e uma área artística 

promissora, com visões de melhoria e sonhos de transformar o seu status quo. 

Em síntese, as expetativas do professor de EA acerca da prática de Dança na escola 

centram-se em primeiro lugar na dinâmica escolar como veículo de intervenção educativa, 

na integração da Dança no processo educativo do aluno através da interdisciplinaridade e 

                                                
92

 Ver capítulo 2. 
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como área de conhecimento que promova as linguagens de Dança, a arte, o património e 

uma futura articulação entre o ensino genérico e vocacional. 

 

5.3.7 Benefícios resultantes da prática da Dança na escola através da Educação 

Artística 

 

Nesta subcategoria cabem as emergências provenientes do processo de entrevista a 20 

professores de EA, dos quais obtivemos 87 respostas sobre os benefícios resultantes da sua 

observação consequente da prática efetiva da Dança na área de EA. 

Os resultados foram sistematizados na Tabela 66, agrupados segundo três critérios 

principais: benefícios da Dança para o aluno, para a relação professor/aluno e para a 

interação aluno/escola. Em seguida, apresenta-se a análise sucinta aos resultados expostos. 

Em 47 respostas (54,02%) o aluno é o sujeito que mais beneficia com a prática da Dança 

na escola, promovendo-se a inclusão (16,09%), a melhoria do contacto entre os pares 

(10,34%), a promoção da afetividade/sexualidade (10,34%), a desinibição do próprio aluno 

(9,20%) e a visibilidade do seu trabalho artístico (8,05%). 

 

Tabela 66 Resultados dos benefícios da prática de Dança na área de Educação Artística obtidos por entrevista 
 

Benefícios da 

prática de 

Dança 

Indicadores 

Respostas do 

Professor EA  

Fa Fr (%) 

Relação aluno/ 
aluno  

Contacto entre alunos 9 10,34 

Inclusão/ integração 14 16,09 

Afetividade/sexualidade 9 10,34 

Desinibição do próprio aluno 8 9,20 

Visibilidade do trabalho artístico elaborado pelo 
aluno 7 8,05 

Subtotal 47 54,02 

Relação 
professor/aluno 

Qualidade da relação entre professor e aluno 9 10,34 

Subtotal 9 10,34 

Relação 

aluno/Dança 

Aprendizagem de nova linguagem de Dança 8 9,20 

Subtotal 8 9,20 

Relação 
aluno/escola 
 

Projeção em atividades escolares e 
sociocomunitárias 5 5,75 

Exposição do aluno perante o público escolar e 
geral 16 18,39 

Introdução da cultura de Dança de fora para 

dentro da escola 2 2,30 

Subtotal 23 26,44 

Total de respostas 87 100,00 
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A relação aluno/escola é lembrada em 26,44% das respostas (23), especialmente pela 

exposição do primeiro perante o público escolar e geral (18,39%;16) reforçada na seguinte 

evidência que fala do reconhecimento escolar: 

 

“Acho que em termos pessoais (a prática de Dança) os valorizou imenso. Acho 

que eles (os alunos) sentiram reconhecimento. Neste meio, apesar de serem 

alunos humildes e modestos, ser reconhecido e ser-lhes reconhecido o 

trabalho desenvolvido, bonito e bem feito, foi muito bom” (Professor 48, 

entrevista 48, Junho, 2011).  

 

Ainda na relação aluno/escola, evidencia-se o seu envolvimento em atividades escolares 

sociocomunitárias, reforçando a aprendizagem significativa e contextual (5,75%; 5) e em 

2,30% (2) salienta-se o facto de poder-se introduzir a cultura de Dança de fora para dentro 

da escola: “A Carmina Burana, também, no fundo são aquelas músicas que eles vão 

conhecendo” (Professor 48,entrevista 48, Junho, 2011).  

Apenas 9 respostas (10,34%) apontam para a melhoria da qualidade da relação entre 

professor e aluno, permitindo verificar que a Dança aproxima o discente e o docente: “Os 

alunos das aulas de educação física cumprimentam-me com um «olá» normal, enquanto o 

«olá» dos alunos de expressão corporal é um “olá” diferente (risos) ” (Professor 22, 

entrevista 22, Julho, 2011). 

Em síntese, as respostas do professor de EA remetem-nos para os benefícios da Dança 

principalmente na relação do aluno com ele próprio e com os outros aproximando-o à vida 

da escola e a aprendizagem da Dança. 

 

5.3.8 Dificuldades e constrangimentos do professor de Educação Artística face ao 

ensino da Dança na escola 

 

Quanto a esta subcategoria, que pretende refletir acerca das dificuldades sentidas pelos 

professores que ensinam Dança na área de EA, a informação recolhida no questionário e na 

entrevista foi analisada e sistematizada. Os principais resultados da fase extensiva 

(questionário administrado a 79 professores de EA), quanto ao grau de dificuldade sentida 

pelo professor de EA quando ensina Dança, podem ser consultados na Tabela 67.  
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Tabela 67 Resultados sobre o grau de dificuldades no ensino da Dança sentido pelo professor de Educação 

Artística obtidos por questionário 

 

  

Nenhuma Raramente Algumas vezes Muitas vezes Sempre Omissos Total 

Nas aulas de 
Educação Artística  

Freq. 15 24 29 2 1 8 79 
% 18,99 30,38 36,71 2,53 1,27 10,13 100,00 

 

Assim, é possível observar que quase metade dos professores de EA (49,37%;39) 

manifesta nunca ou raramente sentir quaisquer dificuldades no ensino da Dança, enquanto 

36,71% (29) revela sentir dificuldades algumas vezes. Apenas para 3,80% dos inquiridos 

(3) as dificuldades fazem-se sentir muitas vezes (ou mesmo sempre). Ficaram sem 

comprometer-se com esta questão, 8 inquiridos (10,13%).  

Quanto às dificuldades, agora pormenorizadas, os dados podem ser consultados na Tabela 

68.  

 

Tabela 68 Resultados sobre o tipo de dificuldade sentido pelos professores de Educação Artística no ensino 

da Dança obtidos por questionário 

 

Tipos de dificuldades sentidas 
 Não Pouca 

Mais  
ou menos Muita MT Omissos Total 

Na definição de objectivos e metas  Fa 32 12 26 2 1 6 79 

Educativas Fr 40,51 15,19 32,91 2,53 1,27 7,59 100,00 

Na operacionalização dos objectivos e  Fa 23 18 27 4 1 6 79 

Metas Fr 29,11 22,78 34,18 5,06 1,27 7,59 100,00 

No conhecimento do currículo de Dança Fa 25 15 25 5 3 6 79 

 Fr 31,65 18,99 31,65 6,33 3,80 7,59 100,00 

Nas dificuldades sentidas pelo professor a  Fa 34 21 14 1 3 6 79 

nível do ritmo e coordenação de passos Fr 43,04 26,58 17,72 1,27 3,80 7,59 100,00 

No desenvolvimento de situações de aulas  Fa 21 21 24 6 1 6 79 

Criativas Fr 26,58 26,58 30,38 7,59 1,27 7,59 100,00 

Na articulação da dança com outras áreas  Fa 20 19 26 5 3 6 79 

disciplinares Fr 25,32 24,05 32,91 6,33 3,80 7,59 100,00 

Na criação de coreografias Fa 17 22 18 14 2 6 79 

 Fr 21,52 27,85 22,78 17,72 2,53 7,59 100,00 

Na motivação dos alunos Fa 20 17 25 9 2 6 79 

 Fr 25,32 21,52 31,65 11,39 2,53 7,59 100,00 

Na falta de preparação dos alunos Fa 6 7 27 28 5 6 79 

 Fr 7,59 8,86 34,18 35,44 6,33 7,59 100,00 

Na integração dos rapazes na aula  Fa 7 12 27 15 12 6 79 

de Dança Fr 8,86 15,19 34,18 18,99 15,19 7,59 100,00 

No controlo da disciplina na aula  Fa 40 26 5 2 0 6 79 

de Dança Fr 50,63 32,91 6,33 2,53 0,00 7,59 100,00 

Na falta de tempo ao longo do ano lectivo  Fa 34 11 13 11 4 6 79 

para leccionar Dança Fr 43,04 13,92 16,46 13,92 5,06 7,59 100,00 

Na falta de apoio/interesse das diferentes  Fa 29 13 21 8 1 7 79 
estruturas dentro e fora da escola Fr 36,71 16,46 26,58 10,13 1,27 8,86 100,00 

Legenda MT muitíssima  
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Recodificando as intensidades relativas à muita e muitíssima dificuldade foram 

identificados os seguintes tipos de dificuldades sentidas: 

 

 A falta de preparação dos alunos (41,77%; 33);  

 A integração dos rapazes na aula (34,18%; 27); 

 A criação de coreografias (20,25%;16). 

 

Estas dificuldades centram-se principalmente no aluno e na necessidade do professor 

possuir maior conhecimento de Dança a nível da criação e composição de movimentos.  

Posteriormente, na fase intensiva (entrevista) procurou-se caracterizar por modelos essas 

mesmas dificuldades aplicando a grelha de Kelly, cujos resultados são apresentados na 

Tabela 69. 

 

Tabela 69 Frequência de constructos da grelha de Kelly – Concepções acerca das dificuldades sentidas pelo 

professor de Educação Artística na aula de Dança obtidas por entrevista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na área de EA, observa-se que 85,00% dos professores (17) revê-se preferencialmente nos 

modelos puros [E, D, C, B]. Destes, aproximadamente 40,00% (8) focam o modelo E, 

Modelo   

Dificuldades sentidas na aula de 

Dança 

Professor de 

EA 

B Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

C Fa 3 

 Fr (%) 15,00 

D Fa 5 

 Fr (%) 24,00 

E Fa 8 

 Fr (%) 40,00 

AB Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

ACD Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

CD Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

Total de 

respostas 

Fa 20 

 Fr (%) 100,00 

Legenda: 

 
Modelo A: Centrado no conhecimento de 

conteúdo e conhecimento didático básico 

do professor 

Modelo B: Centrada nos alunos, 

principalmente nos rapazes. 

Modelo C: Centrado nos recursos materiais 

e temporais. 

Modelo D: Centrada no conhecimento 

didático para induzir a aula num ambiente 

criativo. 

Modelo E: Nova concepção 

Modelo AB: Centrado no conhecimento de 

conteúdo, conhecimento didático e nos 

alunos, principalmente nos rapazes. 

Modelo ACD: Centrado no conhecimento 

de conteúdo, conhecimento didático, nos 

recursos materiais e temporais e no 

conhecimento didático para induzir a aula 

num ambiente criativo. 

Modelo CD: Centrado nos recursos 

materiais, temporais e no conhecimento 

didático para induzir a aula num ambiente 

criativo. 
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tratando-se de uma nova concepção. A título ilustrativo, apresentam-se algumas evidências 

que remetem para alguns eixos da sua análise:  

 

a) Dificuldades de contratação de professores licenciados em Dança para as escolas 

públicas  

 

“Há uns anos efetivaram professores com 10 anos de serviço contínuo a dar a 

mesma disciplina. O que acontece é que quando essa possibilidade se deu não 

havia a disciplina de Dança… Não sei se no próximo ano letivo serei 

contratado” (Professor 2, Entrevista 2, Junho, 2011). 

 

b) Dificuldades na atribuição da carga horária e distribuição temporal  

 

“A disciplina artística é semestral, devia ser anual, facilitava o 

desenvolvimento de projetos ao longo do ano com os mesmos alunos” 

(Professor 50, entrevista 50, Julho, 2011). 

 

c) Dificuldades de formação especializada  

 

“Sinto dificuldades de conhecimento, formação mais aprofundada, mas não 

estou fora da minha zona de conforto, gosto de dar esta área” (Professor 12, 

entrevista 12, Junho, 2011).  

 

d) Dificuldades causadas pelo estereótipo de género 

 

“Falta de rapazes no grupo. Muitos rapazes vão para multimédia, não querem 

ir para a dança porque depois lhes vão chamar maricas” (Professor 25, 

entrevista 25, Junho, 2011).  

 

e) Iliteracia artística (essencialmente no interior do país) 

  

“Os alunos não veem Dança. Não têm muita oportunidade de ver no seu 

contexto as apresentações que centram-se muito nas grandes cidades de Lisboa 

e Porto. Não há depois uma divulgação a nível do país e não havendo essa 
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divulgação nós não somos motivados, não somos convidados a educar no 

sentido de ir ver a dança e valorizar a dança e isso é fundamental para que ela 

se possa expandir e ser reconhecida como uma meta importante na formação do 

ser humano” (Professor 22, entrevista 22,Julho, 2011). 

 

f) Dificuldades na avaliação das aprendizagens dos alunos  

 

“Isto é como aquela discussão: o que é que vou avaliar? Desculpem lá! (…) 

Apreciação geral é se eu gosto ou se não gosto. Mas como professora não 

estou ali para gostar, eu estou para ver se foi trabalhado aquilo que eu queria 

ou não” (Professor 2, entrevista 2, Junho, 2011).  

 

g) Ausência de dificuldades 

 

Cabe ainda registar que 4 professores de EA manifestaram não sentir quaisquer 

dificuldades, em especial no que respeita à aceitação das práticas artísticas de Dança por 

parte dos alunos de género masculino, por ser um assunto superado estrategicamente pelo 

próprio professor:  

 

“A aceitação dos meus alunos rapazes foi muito difícil há sete anos atrás. 

Mas isso resolve-se. Atualmente nota-se uma evolução na postura dos 

rapazes na forma e na aceitação da dança na escola” (Professor 28, 

entrevista 28, Maio, 2011). 

 

Por sua vez, o modelo D (relativo às dificuldades centradas no conhecimento didático para 

induzir a aula num ambiente criativo) é mencionado por 5 docentes (24,00%), 

considerando que se foca no conhecimento didático para compor movimento e induzir 

ambientes criativos e inovadores na aula de dança: “A maior dificuldade está na 

composição e criação de movimentos, se eu tiver que criar movimentos, está quieto!” 

(Professor 14, entrevista 14, Junho, 2011).  

Estas evidências levam-nos a refletir em dois aspetos fundamentais para a implementação 

da Dança na escola: a imprescindibilidade do professor possuir conhecimento de conteúdo 

de Dança e conhecimento e destrezas didáticas para o seu ensino.  



PARTE III  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO 5  PENSAMENTOS PÓS-ATIVOS DO PROFESSOR 

 

 

265 

Por outro lado, observa-se que para 15,00% dos professores (3) as dificuldades centram-se 

nos recursos materiais e temporais (disciplina semestral) e (5,00%; 1) salienta dificuldades 

em lidar com os alunos do género masculino.  

Os modelos mistos [ACD e CD] apenas são referenciados por 10,00% dos docentes (2) 

tendo como aspeto comum o modelo puro C (centrado nas dificuldades sentidas a nível dos 

recursos materiais e temporais) e o modelo D (centrado na promoção na necessidade de 

conhecimento didático para compor movimentos e induzir ambientes criativos). Observa-

se que o modelo A é quase nulo no quadro das respostas, talvez, por centrar-se nas 

dificuldades de conhecimento de conteúdo básico. Esta informação coloca o quadro dos 

professores inquiridos na área de EA num patamar de domínio de conteúdo acima do 

básico.   

Ainda na fase intensiva do estudo, emergiram outros constrangimentos que possibilitaram 

esclarecer melhor o quadro das dificuldades identificadas. Os resultados foram organizados 

seguindo a proposta de Fuller (1969) através da auscultação das respostas múltiplas (40) 

manifestadas pelos 20 professores de EA e podem ser consultados na Tabela 70. 

 

Tabela 70 Resultados sobre os constrangimentos do professor de Educação Artística face ao ensino da Dança 

na escola obtidos por entrevista 

 

Tipo de 

constrangimentos 
Critérios 

Indicadores 
 

Respostas do 
professor EA 

Fa Fr (%) 

 
Pessoal 

Centrado no 
Professor 

Falta de conhecimento aprofundado 9 22,50 

Falta de ações de formação no 
interior do país 7 17,50 

Pagamento de formação contínua 2 5,00 

Subtotal 18 45,00 

Centrado no 
aluno 

Preconceito de género de rapazes 
(toque) 5 12,50 

Subtotal 5 12,50 

 
Institucional 

Centrado na 
escola 

Falta de prática interdisciplinar 4 10,00 

EA ser uma disciplina semestral 2 5,00 

 Subtotal 6 15,00 

Centrado nas 
condições 
laborais 

Condições precárias de contrato 
laboral 2 5,00 

Inexistência de Grupo de 
Recrutamento de Dança 4 10,00 

Subtotal 6 15,00 

Outros 

constrangimentos 

Promiscuidade no ensino da Dança 1 2,50 

Falta de artistas locais interessados em visitar a escola 1 2,50 

Apoios dos pais 1 2,50 

Falta de alunos “rapazes” para fazer pares 1 2,50 

Subtotal 4 10,00 

Sem 
constrangimento 

Não sente qualquer constrangimento 1 2,50 

Subtotal 1 2,50 

 Total de respostas 40 100,00 
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Os constrangimentos mais focados pelos professores de EA, perfazendo um percentual de 

45,00% respostas (18), são da ordem da pessoalidade, relacionando-se com a falta de 

conhecimento aprofundado (22,50%) e com a falta de ações de formação principalmente 

nas regiões do interior de Portugal (17,50%) aliado à obrigatoriedade de terem de ser pagas 

pelo professor (5,00%). O aluno é também um polo que causa constrangimentos em (13%) 

devido ao preconceito que é sentido pelos rapazes quando dançam em contexto escolar.  

Os constrangimentos institucionais são os menos referidos. Ainda assim, em 15,00% das 

respostas (6) destacam aspetos centrados na escola, como a falta da prática interdisciplinar  

(10,00%; 4) e o facto de a EA ser uma disciplina semestral (5,00%; 2). De igual modo, os 

docentes de EA manifestam sentir constrangimentos relacionados com as condições 

laborais. Observa-se neste último ponto que o número de respostas é menor porque os 

profissionais de Dança inseridos no Sistema Educativo como contratados são escassos 

comparados com os professores de EF que lecionam EA e fazem parte do quadro da 

escola. Por exemplo, verifica-se a inexistência do grupo de recrutamento que permita, 

como noutras áreas artísticas, a entrada de um profissional especialista em Dança na escola 

através de concursos para professores. Alia-se a este facto a instabilidade de todos os anos 

letivos não se saber se haverá contratação, ou seja, a existência de condições precárias de 

contrato laboral (5,00%; 2), extensível a outros profissionais com esse tipo de vínculo e 

criticando, o facto, da legislação permitir que o professor de EF ou outro docente 

habilitado possa responsabilizar-se pelo ensino da Dança na área de EA: 

 

“A dança enquanto atividade física pode ser dada por professores de 

Educação Física na disciplina de Educação Física. Enquanto disciplina 

artística, deve ser lecionada por profissionais da dança. Isto tem a ver com o 

Sistema de Ensino, tem a ver com todas essas promiscuidades que se dão na 

Dança e não só. A parte artística é vista como: «qualquer pessoa pode dar, 

quer dizer, o professor gosta muito de ler, gosta muito de Gil Vicente, dá 

teatro, por ai vamos a outras filosofias» Não é que esteja completamente 

contra. Não é os professores de Educação Física darem Dança, mas se os 

professores de Educação Física querem dar Dança, então vamos fazer um 

exame para ver como estão habilitados” (Professor 2, entrevista 2, Junho, 

2011). 
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Cruzando a posição expressa por este professor (licenciado em Dança) com a subcategoria 

reflexão pessoal sobre a articulação da Dança entre as áreas de Educação Física e 

Educação Artística (Tabela 63), constatamos o motivo pelo qual o grupo de professores de 

EA, licenciados em Dança, manifestam desacordo com esta articulação defendendo tratar-

se de uma área artística a ser lecionada por um professor com formação em Dança.  

Em 10,00% das respostas (4) foram mencionados outros constrangimentos, tais como a 

Dança ser lecionada por professores não especialistas, falta de professores formados em 

Dança, necessidade de apoio de artistas locais, dos encarregados de educação e de alunos 

rapazes para poder trabalhar a Dança em pares. Por último, uma resposta (2,50%) reflete 

não sentir qualquer constrangimento. 

Em síntese a maioria dos professores que ministram Dança em EA, sente raramente 

dificuldades no seu ensino. Os modelos de dificuldades da grelha de Kelly são 

diversificados, embora se destaque o modelo E [nova concepção] e o conhecimento 

didático para induzir a aula de Dança num ambiente criativo (modelo D). 

Existe corroboração entre os resultados do questionário, da grelha de Kelly e da entrevista 

apontando como principais dificuldades e constrangimentos do professor de EA, a 

necessidade de possuir conhecimento mais aprofundado de Dança, participar em ações 

formação que os ajude a induzir um ambiente de aula mais criativo seguido do 

constrangimento centrado no aluno ao sentir preconceito de género nos rapazes. 

 

5.3.9 Tipo de práticas que envolve a Dança na escola através da Educação Artística 

 

A presente subcategoria pretende mostrar as principais conclusões quanto ao tipo de 

prática que se desenvolve na escola, nomeadamente as que são promovidas pela disciplina 

de EA. A sistematização da informação recolhida pode ser consultada na Tabela 71.  

Há uma certa equidade entre as práticas com incidência no processo e as práticas com 

incidência no produto final, na área de EA. Assim, 11 professores (55,00%) afirmam que as 

práticas de ensino da Dança incidem no produto, destacando-se, para 4 (20,00%), as 

diversas iniciativas escolares e para 3 (15,00%) a apresentação final de um espetáculo 

dirigido a um público: “Agora no final do ano fizemos cá na escola um arraial saloio e a 

turma do 2º semestre veio outra vez apresentar coreografias e foram aplaudidos por toda a 

gente e adoraram” (Professor 30, entrevista 30, Julho, 2011).  
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Tabela 71 Resultados sobre o tipo de práticas que envolvem a Dança na escola através da área de Educação 

Artística obtidos por entrevista 

 
 

Tipo de 

práticas 

 
Indicadores 

Professor de EA 

Fa Fr (%) 

 

Com 

incidência no 

processo de 

ensino 

aprendizagem 

Prática restrita ao ensino planificado 3 15,00 

Prática colaborativa entre colegas 1 5,00 

Prática com iniciativa interdisciplinar 3 15,00 

Práticas de assistência a espetáculos, vídeos, e 
envolvimento com bailarinos  

2 10,00 

Subtotal 9 45,00 

Com 

incidência no 

produto final 

Prática com iniciativas diversas dentro da 

escola /dinamização interna participativa (*) 
4 20,00 

Práticas dentro e fora da escola com caráter 

sociocomunitário 
2 10,00 

Prática externa (fora da escola) 

sociocomunitário 
1 5,00 

Práticas de apresentação final/espetáculo 
dirigido a um público 

3 15,00 

Práticas de apresentação final ligada à 

avaliação do aluno 
1 5,00 

Subtotal 11 55,00 

 Total 20 100,00 
(*) Sarau, baile de finalistas, Natal, receção aos novos alunos, dia Mundial da Dança, Dia da Educação Física, apresentações entre 

torneios desportivos, concurso de Dança 

 

As práticas com incidência no processo foram referidas por 9 dos professores (45,00%). 

De entre estes, 3 professores (15,00%) salientam a importância do ensino planificado e no 

mesmo valor percentual a iniciativa interdisciplinar: 

 

“Nós aqui fazemos muitas apresentações, nós fazemos parte do departamento 

de expressões, portanto é mais abrangente, abrange a educação visual, 

educação tecnológica e quando há atividades das artes nós temos aqui um 

grupo de artes em comum que desenvolve projetos muito bonitos, muito 

interessantes” (Professor 62, entrevista 62, Maio, 2011).   

 

Todavia, em menor expressão evidencia-se em 10,00% (2) nas práticas como processo a 

assistência a espetáculos, vídeos, e o envolvimento com bailarinos. As práticas 

colaborativas entre colegas é mencionado apenas por um professor. 

Observa-se nas práticas como processo e produto, manifestadas pelos professores de EA, 

ênfase no ensino da Dança, por vezes, alargado de forma transversal e em interação com a 

vida escolar e sociocomunitária de forma dialogante, partilhada e comunicativa, 

beneficiando gratificantemente o ambiente escolar. 
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5.3.10 Discussão intra-área de Educação Artística acerca dos pensamentos pós-ativos 

do professor 

 

A prática de Dança na área de EA ganha dimensão na matriz curricular do 3.º CEB como 

recurso dialogante, de descoberta e de interação aluno/escola/comunidade. Na escola, 

através desta área curricular, parece existir uma certa equidade entre as práticas centradas 

no processo
93

 de ensino e de aprendizagem (30,00%), caracterizadas por alargar iniciativas 

à vida comunitária dentro e fora da escola, e as práticas centradas no produto (55,00%), 

cuja preocupação é a apresentação de trabalhos em comemorações, atividades festivas da 

escola e de extensão sociocomunitária. Nas práticas como processo e produto manifestadas 

pelos professores de EA, observa-se interação com a vida escolar, dando significado à 

aprendizagem de Dança, de forma transversal à problematização do contexto. Conforme 

Marques (2010):   

 

A problematização são formas de diálogo permanentes entre a ação, a reflexão 

e a ação, e por isso, a problematização só faz sentido se incorporada e 

corporificada: ela abre espaços tanto para o silêncio (…) como para uma forma 

diferenciada de compreender e ler o mundo (p. 201).  

 

A mesma autora sugere que o primordial é distinguir se nas práticas se imprime a 

capacidade dialogante, problematizadora, que caracteriza o aluno como ser crítico e 

pensante, a capacidade de articular redes com áreas disciplinares artísticas e não artísticas e 

a capacidade de transformar e de inovar o espaço envolvente, aspeto que colocamos em 

causa, ao ser revelado o tipo de abordagem de Dança [matéria alternativa dos PNEF 

(2001)] que se encontra principalmente nas mãos do professor do EF, uma vez que são 

escassos os profissionais de Dança titulares dessa área. Na EA, a Dança na escola assume 

as características mais tradicionais da Educação Física, fazendo-se valer como uma mera 

oportunidade de reprodução de movimentos rítmicos em detrimento do ensino artístico que 

proporcione aos alunos o emergir de escolhas para uma gradativa formação artística, 

fundadora da atitude crítica, criativa e direcionada para um novo sentido para a ação 

(Kunz, 2003).    

                                                
93

 Observa-se que15,00% dos professores de EA fica ensimesmado ao ensino planificado na sala de aula, inibindo-se de 

alargar e articular redes na escola.  
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O questionário administrado identifica como principais dificuldades do professor de EA: a 

falta de preparação dos alunos (41,77%), a integração dos rapazes na aula (34,18%) e a 

criação de coreografias (20,25%). A grelha de Kelly apresenta uma diversificação de 

dificuldades centradas no modelo E, nova concepção, sendo o modelo D, centrado na falta 

de conhecimento de conteúdo e de conhecimento didático básico do professor para ensinar 

Dança, o mais consistente, aliado às combinações mistas, perpassando a ideia de estarmos 

perante um quadro de docentes de EA que domina basicamente o conteúdo de ensino da 

Dança, independentemente do tipo de abordagem mais ou menos artístico; porém, com 

necessidade de aprofundamento. Os resultados que emergiram na entrevista sobre os 

constrangimentos de ensino da Dança permitem corroborar e enquadrar as dificuldades 

ainda sentidas pelos professores de EA, a saber: a) centrado no professor (45,00%) pela 

falta de conhecimento aprofundado de Dança para induzir a aula num ambiente criativo e a 

falta de ações de formação no interior do país; b) centrado na escola (15,00%), 

nomeadamente na falta de práticas interdisciplinares e no período temporal que delimita a 

área de curricular de EA a uma disciplina semestral e não anual; c) centrado nas condições 

laborais (15,00%) e e) centrado no aluno (12,50%) pelo preconceito existente quanto ao 

género masculino.   

Estas evidências levam-nos a refletir em dois aspetos fundamentais para a implementação 

da Dança na escola na EA: a imprescindibilidade do professor possuir conhecimento de 

conteúdo de Dança e o conhecimento e destrezas didáticas para o seu ensino. De forma 

semelhante, o estudo desenvolvido por Warburton (2009) defende a existência de padrões 

que permitam distinguir o perfil do professor de Dança por referência ao domínio do 

conhecimento pedagógico especializado e ao domínio do conteúdo. Nesse sentido, 

Marques (2001) ressalta que os conteúdos específicos da Dança são aspetos e estruturas da 

aprendizagem do movimento (educação somática e técnica), canalizados por disciplinas 

que contextualizam a Dança (história, estética, apreciação e crítica, sociologia, 

antropologia, música, assim como saberes de anatomia, fisiologia) e possibilidades de 

vivenciar a Dança em si (reportórios, improvisação e composição coreográfica). Todavia, 

Andrzejewski (2008) vai mais longe ao propor um modelo holístico para a formação do 

professor de Dança. Assim, esta conjugação de saberes não deveria descurar o segundo 

aspeto centrado na responsabilidade dos órgãos da tutela em Portugal, os quais deveriam 

assegurar o direito de existir um espaço adequado no ensino genérico para a formação 

artística em Dança, do aluno do 3.ºCEB. De certa forma, a compreensão da necessidade da 

arte na vida humana é perpassada na revisão de literatura com as referências de Damásio 
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(2006), Gardner (1993), Read (1943) e Robinson (2010), os quais advogam sobre o seu 

importantíssimo papel na potencialização da dimensão humana, criativa e social e na 

promoção da aprendizagem. Segundo Fiamoncini e Lima (2006), a Dança na educação, 

entendida como a arte de expressão em movimento, privilegia a sensibilidade, a 

criatividade e a expressividade, sendo uma nova direção que se quer dar para a razão, a 

ética, a cultura e a estética; pelo saber através do sentir, da intuição e com o objetivo de 

uma vida melhor e mais digna para as pessoas. 

Não há dúvida que a reflexão emergente quanto aos benefícios da Dança na ótica dos 

professores de EA recai no próprio aluno (54,02%), assim como na relação do aluno com a 

escola (26,44%), o que mostra que o ensino da Dança na área de EA é muito importante e 

insubstituível, aproximando os discentes da vida escolar. Corroborando estes resultados, 

100,00% dos professores de EA sugere, nas suas entrevistas, que o papel da Dança é ativo 

e/ou muito ativo por ser integrador e formativo do aluno, agregador em contexto de aula 

alargado às atividades escolares e estruturante no projeto educativo da escola, verificando-

se a sua mais-valia em contexto escolar. Todavia, o professor de EA possui expetativas de 

dinamizar prioritariamente a Dança na escola (41,18%) como veículo interventivo e 

defendendo que deveria ser uma disciplina obrigatória na matriz curricular do 3.º CEB, 

salientando a expetativa integradora no processo educativo do aluno (29,41%) e promotora 

da área como área de conhecimento (29,41%), principalmente ao nível da articulação 

vertical entre o ensino genérico e o ensino vocacional (14,71%).  

No Relatório Final de Estudo de Avaliação da Educação Artística do Ministério da 

Educação (Fernandes, 2007) atribui-se a denominação de ensino genérico da Dança à área 

de desenvolvimento artístico na escola pública de ensino básico regular, numa visão 

estratégica de articulação vertical com o ensino especializado da dança
94

. Na procura de 

resposta a este relatório constatou-se que a maioria dos professores que leciona Dança na 

EA (85,00%) é a favor da articulação vertical entre o ensino genérico e o ensino 

vocacional. Porém, ao observar-se que o conteúdo de Dança na EA não está assegurado 

por se constituir como uma projeção da EF, e por suscitar constrangimento quanto ao 

conhecimento profissional para lecionar esta disciplina, verifica-se a inexistência de 

condições no terreno que permitam concretizar este nexo. Contudo, parece que o estado de 

utopia em que se encontra esta possível articulação, pode representar uma contestação 

                                                
94

 O ensino genérico da Dança considera-se ser uma oportunidade de contacto para todas as crianças e jovens inseridos na escola, 

assegurando o direito de acesso a esta forma de conhecimento através de ensino de qualidade da Dança para todos. Por outro lado, o 

Ensino Especializado de Dança dirige-se à formação e estudo especializado da Dança para futuros bailarinos profissionais e não 

profissionais em escolas vocacionadas (Escola Superior de Dança, Escolas de Dança, Conservatório de Dança). 
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perante a atual situação e, ao mesmo tempo, um grande anseio e desafio pela mudança e 

pelo câmbio das condições existentes a favor de uma melhor gestão dos recursos entre as 

estruturas institucionais, como é a escola pública e as escolas de formação vocacional. 

Ao refletirem sobre uma possível articulação de práticas na escola entre a área de EF e de 

EA, os professores de EA demonstram duas posições divergentes: a) a posição entre os 

professores de EA com formação em EF que são favoráveis a esta prática articulada por 

poder colmatar as necessidades do professor de EF, resultando num circuito profissional 

fechado, no qual se pretende aperfeiçoar preferencialmente o PNEF (2001) relativo à 

matéria alternativa de Dança; e b) uma posição representada pelos escassos
95

 licenciados 

em Dança que almejam este espaço para si por possuir formação adequada, domínio e 

conhecimento pertinente em Dança, defendendo a vertente artística da Dança que está além 

da mera atividade física. Esta tensão é revelada em McCutchen (2006) ao diferenciar 

tarefas entre o profissional de EF e de Dança:  

 

Most physically education standards include physicall skills in dance as an 

activity. (…) A dance specialist´s rigorous study of technique, performance, 

dance history, criticism, and composition prepares him or her to bring dance to 

the level of aesthetic presentation required to teach dance as an art form (p.8). 

 

No entanto, a autora destaca a possibilidade do caráter integrador da área de EF e da área 

artística de EA, sublinhando: “Dance can be taught in both educational dance and physical 

education with the highest integrity. A supportive partnership between physical education 

and educational dance gives students the best of both approaches to dance” (McCutchen, 

2006, p.8).  

Portanto, não longe de um clima de tensão, abre-se a possibilidade de convergir práticas no 

seio escolar que, tendo como ponto em comum a Dança, possam ser perspetivadas de 

prismas diferentes através da EF e da EA, seja como atividade física e atividade artística, 

valendo a compreensão desta diferença no campo da atuação educativa. 

Ainda neste ponto, observando o modo como foi implementada a Dança através da EA nas 

escolas, chama-se a atenção para dois aspetos, se por um lado a legislação não permite a 

entrada do professor especialista em Dança na escola pública através de um grupo de 

recrutamento, por outro lado não há implicação do Ministério da Educação para 

                                                
95

 Lembramos que na entrevista formada por uma amostra de 20 professores de EA, apenas 3 eram licenciados em Dança . 
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complementar e colmatar a formação na área artística do professor de EF. A recursividade 

deste estudo permitiu saber que o professor de EF que leciona EA gosta muito de Dança e 

que se encontra motivado a ensinar e a aprender a ensinar melhor a Dança, pelo que seria 

meritório incentivar e complementar a sua formação na área artística. Assim, no quadro 

atual, enquanto continue impedida a entrada de um profissional de Dança na escola, a 

capacitação do professor de EF que leciona Dança na EA torna-se essencial para dar 

resposta a um vazio profissional que assegure de forma adequada a Dança na área artística. 

Não se trata de formar bailarinos, mas de proporcionar ao aluno uma outra linguagem de 

expressão artística, criativa, sensível, crítica e humana, explorando as emoções, os sentidos 

e os significados impregnados nos gestos do movimento, cujo alvo seja uma formação 

holística.    

Lembra-se que na reevocação das primeiras experiências de ensino da Dança, os 

professores de EA revelaram um sentimento de confiança, mostrando preparação e postura 

para este desafio, apesar de principalmente circunscrito à EF. Deste modo, a qualidade do 

ensino da Dança na área de EA estará sempre comprometida, pese embora o empenho e a 

boa vontade do professor de EF que ministra Dança na área de EA, corroborado através 

das suas perceções sobre os indicadores de sucesso de uma aula de Dança centrada nas 

atitudes dos alunos (43,13%), no conteúdo (41,17%) e na projeção da Dança na 

comunidade escolar (15,68%). 

 

5.4 Pensamentos pós-ativos do professor na área das Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar 

 

Na presente área de ensino serão explicitadas as subcategorias de análise que apresentamos 

na área de EF e EA, seguindo a mesma estrutura. No entanto introduzir-se-á a subcategoria 

“Dinamização externa das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar na 

perspetiva do professor responsável por um Grupo/Equipa”, aproximando-nos da 

problemática específica desta área curricular em que o professor de ARE do DE posiciona-

se perante a natureza da dinamização externa ter caráter demostrativo/participativo ou 

competitivo. 

Lembramos que as tabelas, a apresentar, derivam dos resultados obtidos no questionário 

(amostra de 138 professores de ARE do DE) e na entrevista (amostra de 21 professores que 

ministram Dança na mesma área). 
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5.4.1 Reevocação do primeiro contacto com o ensino da Dança segundo o professor 

das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar  

 

No que concerne à reevocação dos primeiros contactos com o ensino da Dança, os 

resultados foram sistematizados na Tabela 72.  

 
Tabela 72 Resultados sobre a reevocação do primeiro contacto com o ensino da Dança (sentimento) dos 

professores de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar obtidos por entrevista 

 

Sentimento 

 
Professor de ARE 

     Fa Fr (%) 

Confiante 
 15 71,43 

Mais ou menos confiante 
 5 23,81 

Não confiante 
 1 4,76 

Total 
21 

 
100,00 

 

Verifica-se que perto de ¾ dos professores de ARE do DE (71,43%; 15) afirma ter tido 

uma atitude de confiança no seu primeiro contacto com o ensino da Dança. Porém, para os 

restantes 23,81% (5), esse momento traduziu um sentimento mais ou menos confiante. A 

única resposta (4,76%) que revela desconfiança é de um professor de EF sem formação em 

Dança a substituir a professora responsável pelo Grupo/Equipa de ARE da escola. 

Percebe-se que os professores que lecionam ARE do DE sentem conhecer e dominar o 

conteúdo de Dança que ensinam:“A minha área é a ginástica e a dança. Eu tive aulas de 

dança em clubes e tive dança na escola de Rui Horta em Lisboa, onde aprofundei mais os 

meus conhecimentos” (Professor 46, Entrevista 46, Julho, 2011). 

No conjunto de testemunhos releva-se a relação existente entre o sentimento de confiança 

no ensino da Dança e a importância atribuída principalmente à formação contínua, por 

carecer de formação em Dança na formação inicial:   

 

“Fui de certa forma autodidata, digamos assim, eu nunca tive aulas 

propriamente de Dança, procuro aprender e explorar, falar com professores 

de Dança. Procuro aquelas ações de formação para estar sempre atualizada, 

mas na minha formação de base eu não tive qualquer formação em termos de 

Dança” (Professor 16, Entrevista 16, Julho, 2011).  
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Em síntese a reevocação do primeiro contacto com o ensino da Dança do professor de 

ARE é conivente com um sentimento de confiança proveniente da aprendizagem de Dança 

ao logo do seu percurso de vida pessoal e da formação, adquirindo conhecimento de 

conteúdo de Dança. 

 

5.4.2 Indicadores de sucesso de uma aula de Dança na ótica do professor de 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar  

 

Relativamente às perceções do professor sobre os indicadores de sucesso de uma aula de 

Dança, sistematizamos a informação recolhida na Tabela 73 de respostas múltiplas (50) 

obtidas pelos professores de ARE inquiridos (21) por entrevista. 

 

Tabela 73 Resultados dos indicadores de sucesso da aula de Dança na área de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar obtidos por entrevista 

 

Indicadores 

de sucesso 
Indicadores 

Respostas dos 
professores de ARE 

Fa Fr (%) 

Centrado 
nas atitudes 
dos alunos 

Participação 6 12,00 

Empenhamento 4 8,00 

Satisfação 14 28,00 

Alegria 3 6,00 

Assiduidade 1 2,00 

Crescimento interior 1 2,00 

Subtotal 29 58,00 

Centrado no 
conteúdo 

 

Aprendizagem de Dança 3 6,00 

Comunicação corporal 1 2,00 

Criação 2 4,00 

Partilha professor-aluno  2 4,00 

Subtotal 8 16,00 

Centrado na 
projeção da 

dança na 
comunidade 

escolar 

Implicação na competição da dinamização 
externa 

3 6,00 

Implicação em atividades dentro da escola 6 12,00 

Implicação em atividades sociocomunitárias 4 8,00 

Subtotal 13 26,00 

Total de respostas 50 100,00  

 

Na área não curricular das ARE do DE, 29 respostas (58%) atribuem maior importância ao 

critério centrado nas atitudes dos alunos, evidenciando-se prioritariamente os indicadores 

de satisfação em 13 respostas (26,00%) e participação em 6 respostas (12,00%): 

 

“Cria-se uma família no desporto escolar. É uma construção ao longo do ano, 

termos que montar coreografias, a expressão corporal, o dançar 2 a 2, o 

dançar em grupos de 10, de 20, coreografias diferentes. Acho que há uma 

comunicação corporal tão grande que por exemplo no final do ano, sou 
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mesmo sincera, acabámos todos agarrados e a chorar porque eu me ia 

embora” (Professor 30, entrevista 30, Julho, 2011). 

 

Todavia outros indicadores como o empenhamento (8,00%); a alegria (6,00%), a 

assiduidade e crescimento interior (2,00%) englobam-se no critério de sucesso centrado 

nas atitudes dos alunos. 

O critério centrado na projeção da Dança na comunidade escolar é valorizado em 13 

respostas dos docentes de ARE do DE (26,00%), sobressaindo a implicação do aluno em 

atividades dentro da escola, seguido da implicação em atividades sociocomunitárias (visita 

a lar de idosos, pessoas com deficiência, entre outros) (8,00%) e implicação na competição 

da dinamização externa (6,00%). 

Menos expressivo parece ser o critério de sucesso centrado no conteúdo, o qual é 

representado por 8 respostas (16,00%) realçando-se a aprendizagem de Dança (6,00%), o 

processo de criação e de partilha entre professor e aluno (4,00%). 

Em síntese valoriza-se como sucesso de uma aula de Dança nas ARE do DE, 

principalmente as atitudes do aluno (satisfação e participação), o alargamento de projeção 

no meio escolar e sociocomunitário em que o discente se envolve como agente 

participativo no meio social (26,00%), dando-se menor importância ao próprio conteúdo de 

Dança (16,00%).   

 

5.4.3 Papel da Dança na escola na área das Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar  

 

Quanto ao papel da Dança na área de ARE do DE, a sistematização da informação 

recolhida através de 21 professores inquiridos por entrevista pode ser consultada na Tabela 

74.  

Na área das ARE do DE, a opinião de 20 professores inquiridos parece quase unânime 

(95,24%) ao afirmar que o papel da Dança no seu meio escolar é muito ativo, destacando-

se a autoimplicação dos alunos como um ser participativo e criativo (61,91%; 13 

professores). O aspeto da participação dos alunos vai ao encontro das orientações do 

Programa do Desporto Escolar, mostrando a sua relevância em contexto escolar:  

 

“A escola normalmente reflete um pouco as necessidades dos alunos (…) 

então através das ARE há tentativa de se dar resposta a um grande número de 
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alunos com uma atividade de que eles gostem, que participem ativamente, em 

que se sintam identificados e que se divirtam” (Professor 51, entrevista 51, 

Maio, 2011). 

 

Tabela 74 Resultados sobre o papel da Dança na Escola na ótica dos professores de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar obtidos por entrevista 

 

Papel da 
Dança 

Indicadores 
ARE 

Fa Fr % 

Pouco ativo 
Pouco ativo (fraco) 1 4,76 

Subtotal 1 4,76 

Muito ativo 
 

Na prática de atividade física 3 14,29 

Na prática como atividade física com função 
social 3 14,29 

Na prática promotora de cultura 1 4,76 

Na prática que afirma e identifica o aluno 
como ser participativo e criativo 13 61,91 

Subtotal 20 95,24 

Total 21 100,00 

 

Salienta-se também que 3 dos participantes no estudo (14,29%) perspetivam a Dança numa 

vertente eminentemente social e, paralelamente, como atividade física propriamente dita, 

sublinhando-se o seu papel alargado numa perspetiva sociocomunitária, evidenciando-se o 

seu envolvimento e o seu potencial educativo: “Sempre trabalhei com muitos africanos, 

portanto é cativá-los para também integrarem-se nas apresentações e projetos de desporto 

escolar” (Professor 31, entrevista 31, Maio, 2011). 

De forma pontual, 1 professor (4,76%) indicou o caráter pouco ativo da Dança na escola 

onde exerce funções, revelando ser um contexto elitizado, pouco “aberto” a iniciativas do 

DE: 

 

“Nos clubes, nas associações que envolvem a escola, eles têm equitação, têm 

mil coisas, de maneira que o desporto escolar aqui não é particularmente 

valorizado e a dança sofre com isso No ano passado tivemos 12 miúdas 

inscritas na dança, este ano temos 9 e achamos que uma escola com 1000 e tal 

alunos, com 9 alunos inscritos na dança não justifica atribuição de horas no 

desporto escolar, portanto por essa razão vamos deixar de ter” (Professor 33, 

entrevista 33, Junho, 2011). 

 

Em síntese observa-se nas manifestações dos professores de ARE do DE que o papel da 

Dança (enquadrada como atividade física e social) dinamiza a vida da escola através da 
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participação e criatividade dos alunos como agentes educativos involucrados e 

comprometidos no âmbito social. 

 

5.4.4 Dinamização externa das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar na perspetiva do professor responsável por um Grupo/Equipa 

 

De acordo com o estipulado no Regulamento Geral de Provas, Normas para a Organização 

de Provas Regionais e Nacionais e Regras Oficiais do Desporto Escolar 2009-2013, existe 

um regulamento específico de Atividades Rítmicas e Expressivas que se aplica a todas as 

demonstrações/competições realizadas no âmbito do Programa do DE. 

Quando a um professor de ARE do DE lhe é atribuído crédito horário para ter um 

Grupo/Equipa de ARE implica que este participe na dinamização externa (de cunho 

competitivo), organizada pela Área Local da Coordenação de DE onde a escola pertence. 

Se o Grupo/Equipa se conseguir apurar poderá participar a nível regional e, nesta mesma 

lógica a nível nacional.  

O facto da dinamização da Dança ter um caráter meramente participativo/demonstrativo ou 

competitivo fundava o aspeto problematizador para muitos professores. Deste modo 

desenvolveu-se uma reflexão pessoal através de entrevista sobre este aspeto e a 

sistematização das ideias principais encontra-se na Tabela 75. 

 

Tabela 75 Resultados sobre a reflexão pessoal do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar acerca da dinamização externa obtidos por entrevista 

 

Dinamização externa 
das ARE do DE 

Indicadores 

Na perspetiva do Professor de 
ARE 

Fa Fr (%) 

Concorda com a vertente 

competitiva 

A favor da vertente competitiva 
3 

 
14,29 

Apesar de discordar com a organização 
atual da competição 96 3 14,29 

Subtotal 6 28,58 

Concorda com a vertente 
participativa/exibição/es

petáculo 
A favor da vertente demonstrativa 

9 42,86 

Subtotal 9 42,86 

Concorda com ambas 
vertentes 

A favor de ambas 
6 28,57 

Subtotal 6 28,57 

Total 21 100,00 

 

                                                
96

 Refere-se ao ano de 2011, período em que foram realizadas as entrevistas. 
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Como se pode constatar, aproximadamente 9 professores (42,86%) concordam que a 

dinamização externa de ARE deva ter apenas uma vertente participativa, de exibição e/ou 

espetáculo, pela natureza da própria Dança como forma de expressão:  

 

“Não deve ser competitiva, na minha opinião. Só deve incentivar o espetáculo, 

o convívio, quando estamos a falar de atividades Rítmicas e Expressivas (…) 

A competição acho que é saudável, e acho que tem muita razão de ser se 

calhar noutras modalidades, não nas modalidades expressivas” (Professor 63, 

entrevista 63, Junho, 2011). 

 

Nesse sentido, é do parecer destes professores que o trabalho de ARE do DE deva focar-se 

no processo e não (apenas) no produto final resultante de um processo orientado para a 

preparação de coreografias a serem apresentadas no quadro competitivo:  

 

“O que importa é o processo e a participação dos alunos. Depois no final 

mostra-se o produto final, acho que é importante, também eles (os alunos) 

ficam satisfeitos de mostrar o resultado de todo o processo, mas sem aquela 

obrigatoriedade, aquele timing de apresentar uma coreografia” (Professor 59, 

entrevista 59,Junho, 2011). 

 

Outros justificam a sua perspetiva afirmando que a dimensão participativa deve sobrepor-

se à de competição pela falta de critérios perante a diversidade de estilos: 

 

“Participativa, sem dúvida. Porque são estilos diferentes. As escolas têm 

características diferentes e começamos logo por ai. A competição, para já, 

acho que vai-se tornar injusta no sentido que não se pode comparar diferentes 

géneros de Dança” (Professor 46, entrevista 46, Julho, 2011). 

 

Em contrapartida, 6 dos docentes (28,58%) são a favor da vertente competitiva, 

principalmente por ser um fator de motivação para os alunos: “Eu sou apologista que o 

grupo compita porque os meus alunos me demonstraram essa necessidade e essa 

importância para eles” (Professor 44, entrevista 44, Abril, 2011).  
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“Trabalhamos para competir, trabalhamos para dar o nosso melhor, e vamos 

dar o nosso melhor, e participar competindo com outro. Sabemos analisar, 

sabemos observar o que fizemos e o que o outro fez. Temos que saber criticar 

o que está mal em nós, portanto é sempre importante participar para mostrar 

o que nós trabalhamos e desenvolvemos, é importante participar também para 

ajudar o outro a melhorar. A competição também é boa para isso” (Professor 

16, entrevista 16, Julho, 2011). 

 

Sublinha-se ainda que 3 destes professores (14,29%) privilegiam a vertente competitiva, 

apesar da sua discórdia com a organização atual, nomeadamente, com aspetos relacionados 

com a avaliação das prestações dos Grupo/Equipas que não atendem aos escalões etários: 

“A avaliação é tão subjetiva que é feita por alunos. Eu acho que não faz muito sentido. Só 

a exibição já era uma boa experiência para elas (alunas), portanto, para mim não faz 

muito sentido a competição” (Professor 40, entrevista 40, Junho, 2011). “Ora bem, as 

competições são falsas competições. É assim, temos que discutir quem é o júri, temos que 

discutir o que se está a avaliar” (Professor 2, entrevista 2, Junho, 2011). “Eu não 

concordo com a competição das ARE neste momento, a nível de desporto escolar porque 

os escalões mais baixos estão a competir com os escalões mais altos” (Professor 1, 

entrevista 1, Junho, 2011). 

Por seu lado, 6 docentes (28,57%) concordam com ambas as vertentes (participativa e 

competitiva) como complemento dos interesses dos alunos voltados quer para a 

demonstração de projetos, quer para a competição:  

 

“Eu entendo que a competição é importante se ela não se sobrepuser a todo o 

resto Nas exibições (os alunos) empenham-se muito, preocupam-se muito, mas 

é num espírito diferente, tem um outro nervoso, um bocadinho mais relaxante, 

mas eles gostam” (Professor 51, entrevista 51, Maio, 2011). 

 

Para concluir observa-se que aproximadamente metade dos professores de ARE do DE 

(42,86%) posicionam-se a favor que a dinamização externa do DE seja participativa, 

demonstrativa, de exibição e/ou de espetáculo desvalorizando a vertente competitiva. Em 

contrapartida mais de ¼ dos inquiridos é a favor da vertente competitiva e, em igual valor 

destacam-se aqueles os que concordam com ambas. Isto significa que mais da metade dos 

professores inquiridos, responsáveis pelos diferentes Grupos/Equipas de ARE do DE, a 
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nível nacional, estão descontentes com o tipo de prática proposta pela macroestrutura, 

tornando-se necessário um diálogo com os professores que estão no terreno para definir-se 

pedagogicamente a adequação da natureza desta atividade de acordo com a sua observação 

e experiência docente. Caso contrário, presumimos que haja um provável risco na 

diminuição de professores que se voluntariem a desenvolver a Dança através da ARE do 

DE na escola.      

 

5.4.5 Expetativas do professor de atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar acerca da prática de Dança na escola 

 

Em relação a esta subcategoria, a informação recolhida foi sistematizada através das 

respostas múltiplas obtidas (24) de 21 professores de ARE do DE, podendo ser consultada 

na Tabela 76 por consideração a três critérios principais: a) a Dança com dinâmica na 

escola, b) a Dança com função interventiva na formação do aluno e c) a Dança vista como 

área de conhecimento. 

 
Tabela 76 Resultados sobre as expetativas dos professores de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar acerca da prática de Dança na escola obtidos por entrevista 

 

Expetativas Indicadores 

Respostas do 
professor de ARE 

Fa Fr (%) 

Dança na 
dinâmica 
da escola 

Como veículo interventivo na escola 7 28,00 

Subtotal 7 28,00 

Dança integrada 

no processo 
educativo do 

aluno 

Na interdisciplinaridade 1 4,00 

Na desconstrução de mentalidades 1 4,00 

Como espaço de descoberta do “eu” 3 12,00 

Como espaço de descoberta da “escola” 3 12,00 

Na captação de talentos 2 8,00 

Subtotal 10 40,00 

Dança como 
área de 

conhecimento 

Na educação com/através das artes 1 4,00 

Na articulação vertical: ensino genérico e 
vocacional 

1 4,00 

Subtotal 2 8,00 

Sem expetativas ------------------------------------------------- 6 24,00 

Subtotal 6 24,00 

Total de respostas 24 100,00 

 

Na área de ARE do DE, 10 respostas (40,00%) dos professores esperam que a Dança possa 

ter um papel mais integrador no processo educativo do aluno, sobretudo como espaço de 

descoberta do “eu” (12,00%) e como “espaço de descoberta da escola” (12,00%): “Eu acho 

que a escola devia ter mais Dança, porque desenvolve aquilo que considero importante 
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para os alunos, a criatividade. É aquilo que neste momento eles quase não fazem em 

disciplina nenhuma: o criar, alargar horizontes” (Professor 20, entrevista 20,Maio, 2011). 

Também, contempla-se em 2 respostas (8,00%) a expetativa de que as ARE do DE possam 

ser profícuas para a captação de talentos, assim como para desconstruir mentalidades face 

ao género (4,00%) e para incrementar um trabalho mais interdisciplinar (4,00%). 

Outras 7 repostas (28,00%) focam a importância do papel interventivo da Dança no 

contexto escolar, promovendo dinâmicas e potencial educativo.  

Quanto à expetativa da Dança como área de conhecimento, há um professor (4,00%) que 

refere as vantagens de aproveitar-se melhor o conhecimento e o património da Dança, 

assim como outro docente (4,00%) refere vantagens de que possa existir articulação 

vertical entre ensino genérico da Dança através das ARE do DE e o ensino vocacional da 

Dança. Este dado é interessante por ser uma expetativa inovadora que cruza saberes entre 

os diversos intervenientes da escola, nomeadamente entre o professor de EF que lida com 

as aulas de ARE do DE na escola e instâncias mais vocacionadas para o ensino da Dança 

como forma de arte. 

Todavia, 6 respostas (25,00%) não indicam quaisquer expetativas face ao tópico em 

análise, o que poderá significar a sua concordância com as práticas atuais e existentes.  

Em síntese ¾ das respostas dos professores de ARE do DE sustentam expetativas 

diversificadas, variando entre a expetativa da Dança estar mais presente no processo 

educativo do aluno (40,00%), na dinâmica da escola (28,00%) e no seu aproveitamento 

como área de conhecimento patrimonial (8,00%).      

 

5.4.6 Benefícios resultantes da prática da Dança através das Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar  

 

Nesta subcategoria cabem as emergências resultantes do processo de entrevista, as quais 

dizem respeito aos benefícios da prática (efetiva) da Dança na área de ARE do DE. As 

respostas múltiplas (atribuídas por 21 professores de ARE do DE) foram sistematizadas e 

registadas (80) conforma a Tabela 77.  

A subcategorização respeitou por referência três critérios ou tipos de benefícios principais: 

os benefícios da Dança para o aluno, para a promoção da relação professor/aluno e para a 

interação aluno/escola. 
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Tabela 77 Resultados dos benefícios da prática de Dança na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar obtidos por entrevista 

 

Benefícios da 

prática de 

Dança 

Indicadores 

Respostas do 
professor de ARE  

Fa Fr (%) 

Relação 
aluno/aluno 

Organização do esquema corporal 4 5,00 

Contacto entre alunos 10 12,50 

Inclusão/ integração 8 10,00 

Afetividade/sexualidade 7 8,75 

Desinibição do próprio aluno 6 7,50 

Visibilidade do trabalho artístico desenvolvido pelo 
aluno 6 7,50 

Subtotal 41 51,25 

Relação 
professor/aluno 

Qualidade da relação entre professor e aluno 10 12,50 

Subtotal 10 12,50 

Relação 

aluno/Dança 

Aprendizagem de nova linguagem de Dança 5 6,25 

Subtotal 5 6,25 

Relação 
aluno/escola 

 

Projeção em atividades escolares e 
sociocomunitárias 7 8,75 

Exposição do aluno perante o público escolar e 
geral 14 17,50 

Introdução da cultura de Dança de fora para dentro 

da escola 3 3,75 

 
Subtotal 24 30,00 

 Total de respostas 80 100,00 

 

Mais da metade das respostas (41) indicam que 51,25% consideram que o aluno é o sujeito 

que mais beneficia com a prática da dança através das ARE do DE em contexto escolar, 

aprofundando competências de comunicação entre alunos (12,50%; 10 respostas), de 

inclusão (10,00%; 8 respostas) e de afetividade/sexualidade (8,75%; 7 respostas). Todavia 

6 respostas referenciam que a Dança beneficia o aluno ao nível da desinibição (7,50%) e, 

em igual valor, torna visível o seu trabalho artístico influenciando a autoestima. Também 4 

respostas (5,00%) referem que os benefícios da Dança recaem na organização do esquema 

corporal do aluno. 

Quanto ao critério da relação de proximidade aluno/escola é mencionado em 24 respostas 

(30,00%), nomeadamente ao nível do desenvolvimento de competências para lidar com a 

exposição perante os diversos tipos de público (17,50%; 14 respostas), assim como com a 

projeção da Dança em atividades escolares e sociocomunitárias (8,75%; 7 respostas) 

tornando-o um agente educativo no meio envolvente: 

  

“A dança desenvolve o à-vontade de um aluno. O aluno, um dia que tenha que 

apresentar um trabalho na faculdade, o aluno vai saber estar num palco, vai 

estar habituado a estar em frente a outras pessoas” (Professor 23, entrevista 

23, Junho, 2011). 
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Outro benefício salientado por 10 respostas (12,5%) situa-se no critério da relação 

professor/aluno, indicando ser fundamental o incremento da sua humanização, o que - a 

julgar pelos discursos - acontece na área de ARE do DE. 

Os benefícios manifestados pelos professores de ARE do DE deixam perceber a 

importância da promoção da Dança como modalidade do DE, cumprindo uma função 

educativa focada na promoção do desenvolvimento pessoal do aluno, aproximando-o da 

escola que também ganha vida com o seu envolvimento, na relação professor/aluno 

melhorando a qualidade da relação entre ambos e no interesse do aluno para com a 

aprendizagem do conteúdo de Dança. Observa-se que não há comentários que destaquem 

o benefício específico do aspeto competitivo das ARE do DE.  

 

5.4.7 Dificuldades e constrangimentos do professor de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar  

 

Nesta subcategoria pretende-se agregar as principais considerações dos professores de 

ARE do DE quanto às dificuldades e aos constrangimentos sentidos na lecionação da 

Dança. Os dados foram recolhidos através do questionário (138 professores) e da entrevista 

(21 professores). A Tabela 78 apresenta os resultados obtidos através de questionário sobre 

o grau de dificuldade sentido. 

 

Tabela 78 Resultados sobre o grau de dificuldades no ensino da Dança sentido pelo professor de Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar obtidos por questionário 

 

 
Nenhuma Raramente 

Algumas 

vezes 
Muitas 
vezes Sempre Omissos Total 

Atividades 

Rítmicas e 

Expressivas 

Freq. 28 28 36 11 1 34 138 

% 20,29 20,29 26,09 7,97 0,72 24,64 100,00 

 

De acordo com os resultados da fase extensiva, 40,67% professores de ARE do DE (64) 

manifestam sentir raramente e algumas dificuldades no ensino da Dança. De igual forma, 

20,29% dos docentes (28) dizem não ter quaisquer dificuldades e 24,64% (34) não 

responderam a esta questão. Em menor expressão 8,7% dos docentes (11) manifesta sentir 

muitas vezes (8,00%; 11) e apenas 0,7% (1) indica sentir sempre dificuldades. Estes casos 

estão por vezes relacionados com professores sem formação em Dança que substituíram 

um professor titular com Grupo/Equipa de ARE do DE. 
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No questionário foi proposto um conjunto de eventuais dificuldades para que o professor 

de ARE do DE pudesse indicar com qual delas se identificava. Os resultados podem ser 

consultados na Tabela 79.  

 

Tabela 79 Resultados sobre o tipo de dificuldade sentido pelos professores de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar no ensino da Dança obtidos por questionário 

 

Tipos de dificuldades sentidas 
 Não Pouca 

Mais  

ou menos Muita MT Omissos Total 

Na definição de objectivos e metas  Fa 52 28 25 11 4 18 138 

Educativas Fr 37,68 20,29 18,12 7,97 2,90 13,04 100,00 

Na operacionalização dos objectivos e  Fa 39 36 

 

30 11 3 19 138 

Metas Fr 28,26 26,09 21,74 7,97 2,17 13,77 100,00 

No conhecimento do currículo de Dança Fa 41 32 33 9 5 18 138 

 Fr 29,71 23,19 23,91 6,52 3,62 13,04 100,00 

Nas dificuldades sentidas pelo professor a  Fa 76 25 15 2 3 17 138 

nível do ritmo e coordenação de passos Fr 55,07 18,12 10,87 1,45 2,17 12,32 100,00 

No desenvolvimento de situações de aulas  Fa 39 37 36 7 2 17 138 

Criativas Fr 28,26 26,81 26,09 5,07 1,45 12,32 100,00 

Na articulação da dança com outras áreas  Fa 35 26 38 18 4 17 138 

Disciplinares Fr 25,36 18,84 27,54 13,04 2,90 12,32 100,00 

Na criação de coreografias Fa 48 33 27 11 2 17 138 

 Fr 34,78 23,91 19,57 7,97 1,45 12,32 100,00 

Na motivação dos alunos Fa 35 32 34 13 6 18 138 

 Fr 25,36 23,19 24,64 9,42 4,35 13,04 100,00 

Na falta de preparação dos alunos Fa 13 18 34 45 11 17 138 

 Fr 9,42 13,04 24,64 32,61 7,97 12,32 100,00 

Na integração dos rapazes na aula  Fa 13 17 36 28 26 18 138 

de Dança Fr 9,42 12,32 26,09 20,29 18,84 13,04 100,00 

No controlo da disciplina na aula  Fa 64 34 12 10 0 18 138 

de Dança Fr 46,38 24,64 8,70 7,25 0,00 13,04 100,00 

Na falta de tempo ao longo do ano lectivo  Fa 36 22 31 22 9 18 138 

para leccionar Dança Fr 26,09 15,94 22,46 15,94 6,52 13,04 100,00 

Na falta de apoio/interesse das diferentes  Fa 49 22 36 9 3 19 138 

estruturas dentro e fora da escola 
Fr 35,51 15,94 26,09 6,52 2,17 13,77 100,00 

Legenda MT muitíssima  

 

Recodificamos as intensidades muita e muitíssima dificuldade obtendo-se os seguintes 

resultados com maior expressão: 

 

 Falta de preparação dos alunos 40,58% (56); 

 Integração dos rapazes na aula de Dança 39,13% (54). 

 

Posteriormente, a entrevista, através da grelha de Kelly, permitiu-nos completar mais 

cabalmente o estudo desta subcategoria organizando o tipo de dificuldades em modelos 

cujos resultados podem ser consultados na Tabela 80. 
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Tabela 80 Frequência de constructos da grelha de Kelly – Concepções acerca das dificuldades sentidas pelo 

professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar na aula de Dança obtidas por entrevista 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na área de ARE do DE, observa-se que 20 professores (95,24%) revêem-se nos modelos 

puros [E e D] e destes, 12 (57,14%) situam as suas dificuldades no modelo E (isto é, uma 

nova concepção criada pelo professor) e 8 professores (38,10%) no modelo D (centrado no 

conhecimento didático para induzir a aula num ambiente criativo). Apenas um professor 

(4,76%) revê-se no modelo misto [A e D]. 

Na caracterização do modelo E verificou-se que 3 professores (14,28%) manifestaram não 

sentir quaisquer dificuldades, porém 5 professores (23,80%) apresentaram-nas, transferidas 

do nível micro (pessoalidade) para o nível macro (Programa do Desporto Escolar) e meso 

(estruturas da escola), a saber:  

 

a) Falta de motivação em função das condições da dinamização externa 

disponibilizadas pelo Programa Nacional do Desporto Escolar, dificuldades em 

trabalhar ao fim de semana para o DE:  

 

“Este último fim de semana fui para (…) dormir no chão com os miúdos, 

quando podia estar em casa… na atividade do Desporto Escolar, que é de 

componente nacional. As pessoas para trabalhar têm que estar motivadas” 

(Professor 19, entrevista 19, Julho, 2011).  

 

b) Desacordo com os critérios de avaliação das provas na dinamização externa:  

 

“Eu sei que no DE (…) havia um regulamento e não concordava com o 

sistema. Os alunos e os professores pontuavam. (…) Era misturar o folclore, 

Modelo  

Dificuldades sentidas na aula de Dança 

Professor de 

ARE 

D Fa 8 

 Fr (%) 38,10 

E Fa 12 

 Fr (%) 57,14 

AD Fa 1 

 Fr (%) 4,76 

Total de respostas Fa 21 

 Fr (%) 100,00 

Legenda: 
Modelo D: Centrada no 

conhecimento didático para induzir 

a aula num ambiente criativo. 

Modelo E: Nova concepção 

Modelo AD: Centrado no 

conhecimento de conteúdo e 

conhecimento didático básico do 

professor e no conhecimento 

didático para induzir a aula num 

ambiente criativo. 
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com aeróbica, com o hip-hop. Eu faço aqui o concurso de Dança na escola, 

mas eu tenho critérios de avaliação, quer para a área artística, quer para a 

área técnica” (Professor 50, entrevista 50, Julho, 2011). 

 

c) Falta de motivação para realizar formação contínua:  

 

“O formador (no âmbito das atividades Rítmicas e Expressivas) não me 

conseguiu cativar. Criticava-nos muito. Era muito negativo para nós. Ele dizia: 

os miúdos têm mais jeito que vocês… foi horrível” (Professor 25, entrevista 25, 

Junho, 2011).  

 

d) Dificuldades face à mentalidade dominante e desarticulada veiculada pela escola: 

  

“Em muitas ocasiões sobrepõem o horário dos apoios ao horário de treino 

dos alunos” (Professor 37, entrevista 37, Junho, 2011).  

 

e) Dificuldades face à mentalidade dos encarregados de educação que não 

reconhecem, nem valorizam a oferta gratuita das ARE do Desporto Escolar: 

 

“ (...) os pais quando pagam a um filho para andar na dança fora da escola 

levam aquilo a sério e ele não pode faltar e investem até se for preciso. Na 

escola como é oferecido eles não dão valor algum” (Professor 33, entrevista 

33, Junho, 2011). 

 

Para 8 dos professores de ARE inquiridos (38,10%) as suas dificuldades focam-se no 

modelo D (conhecimento didático para induzir a aula num ambiente criativo). Também no 

modelo misto [AD] indicado por um docente (4,46%) o conhecimento de conteúdo e o 

conhecimento didático mais aprofundado para induzir a aula num ambiente criativo é uma 

dificuldade.  

Assim, é possível notar que o conhecimento didático para trabalhar a criatividade do 

movimento e a composição para lecionar Dança contribuem de forma decisiva para atenuar 

as dificuldades dos professores que atuam pedagogicamente na área de ARE do DE. 

Finda a análise dos constructos da grelha de Kelly, focamos a atenção nos resultados 

consequentes da aplicação da entrevista. Foi sistematizado o conjunto de repostas múltiplas 
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(33) que emergiram no processo de auscultação dos 21 professores de ARE. Os resultados 

encontram-se na Tabela 81 corroborando a dificuldade centrada no conhecimento didático 

mais aprofundado para induzir uma aula num ambiente criativo. 

 
Tabela 81 Resultados sobre os constrangimentos do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar face ao ensino da Dança na escola obtidos por entrevista 
 

Tipo de 

constrangimentos 
Critérios 

Indicadores 
 

Respostas do 

Professor ARE 

Fa Fr (%) 

 
Pessoal 

Centrado no 
Professor 

Falta de conhecimento aprofundado 6 18,18 

Falta de ações de formação no 
interior 3 9,09 

Escolha de músicas urbanas juvenil 3 9,09 

Subtotal     12 36,36 

Centrado no 
aluno 

Preconceito de género de rapazes 
(toque) 6 18,18 

Subtotal 6 18,18 

 
Institucional 

Centrado na 
escola 

Falta de interdisciplinaridade 1 3,03 

Desvalorização das ARE na escola 2 6,06 

Os outros colegas não lecionam 
Dança 

2 
6,06 

Pobre cultura escolar de Dança 1 3,03 

Subtotal 6 18,18 

Centrado na 
dinamização 

externa 

Muitos professores de ARE só 
aderem à competição 

3 
9,09 

Discordância com os critérios da 
avaliação das apresentações 

1 
3,03 

Os alunos/juízes não desempenham 
bem este papel 

2 
6,06 

Subtotal 6 18,18 

Nulo 

Não sente qualquer constrangimento 
 

3 9,09 

Subtotal 3 9,09 

Total de respostas 33 100,00 

 

Observa-se que 1/3 das respostas dos professores de ARE do DE consideram como 

maiores dificuldades as questões da sua pessoalidade (36,36%;12), principalmente a falta 

de conhecimento aprofundado em Dança (18,18%; 6), a falta de ações de formação 

(9,09%; 3) e em igual valor, a dificuldade na escolha de material musical da cultura urbana 

juvenil para cativar a os alunos na aula de Dança.  

Outras respostas (6) relativas ao constrangimento no âmbito pessoal do professor centram-

se no aluno (18,18%) sobretudo no preconceito que é sentido pelos rapazes.  

No âmbito dos constrangimentos institucionais, 6 respostas (18,18%) salientam aspetos 

centrados na escola, como a desvalorização das ARE do DE (6,06%; 2 respostas) e em 

igual valor o facto dos outros colegas do grupo disciplinar de EF não lecionarem Dança. 

Todavia numa resposta o professor sente falta de atuação interdisciplinar na sua prática 

docente através das ARE do DE (3,03%) e em igual valor considera haver uma pobre 
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cultura escolar de Dança. Contudo no âmbito do constrangimento institucional 6 respostas 

(18,18%) centram a dificuldade do professor na natureza competitiva da dinamização 

externa. Assim 3 respostas (9,09%) contestam o facto de haver muitos professores de ARE 

do DE que só aderem à competição, posicionando-se a favor de uma vertente participativa. 

Também 2 respostas (6,06%) consideram que os alunos que fazem parte do júri nas 

competições da dinamização externa não desempenham bem esse papel sendo um fator de 

constrangimento, assim como, um professor (3,03%) discorda com os critérios da 

avaliação das apresentações/competição das ARE do DE por não haver discriminação das 

faixas etárias e do tipo de abordagem de Dança. 

Ainda em menor expressão, considera-se em 3 respostas (9,09%), que não há qualquer 

manifestação de constrangimento sentido pelo professor de ARE no ensino da Dança. 

Em síntese, observa-se nos resultados da grelha de Kelly e na entrevista que o maior 

obstáculo para a profissional no ensino da Dança das ARE do DE centra-se no professor, 

principalmente na falta de conhecimento de Dança mais aprofundado, assim como no 

conhecimento didático para induzir a aula num ambiente criativo. No questionário, na 

grelha de Kelly e na entrevista corrobora-se outra grande dificuldade sentida pelo professor 

centrada no aluno, nomeadamente no preconceito do género masculino. E por último, 

destacou-se de forma emergente, o constrangimento centrado na instituição, 

particularmente na natureza competitiva da dinamização externa das ARE do DE.   

 

5.4.8 Tipo de práticas que envolve a Dança na escola através das Atividades Rítmicas 

e Expressivas do Desporto Escolar  

 

No que respeita a esta subcategoria, os resultados encontrados através de entrevista, na 

qual participaram 21 professores que ministram Dança nas ARE do DE, foram 

sistematizados na Tabela 82, pretendendo abordar as práticas de Dança promovidas na área 

de ARE do DE. 
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Tabela 82 Resultados sobre o tipo de práticas que envolvem a Dança na escola através da área de Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar obtidos por entrevista 

 
 

Tipo de 

práticas 

 
Indicadores 

Professor de ARE 
 

Fa Fr (%) 

Com 
incidência no 
produto final 

Prática com várias iniciativas dentro da escola 
/dinamização interna participativa 

5 23,81 

Prática de iniciativa externa (fora da escola)  2 9,52 

Prática centrada no encontro de dinamização externa na 
vertente competitiva 

5 23,81 

Prática centrada no encontro de dinamização externa na 
vertente participativa  

1 4,76 

Subtotal 13 61,90 

Com 
incidência no 
processo e no 

produto 

Prática centrada no encontro de dinamização externa 
competitiva e dinamização de atividades internas 

4 19,05 

Prática centrada no encontro de dinamização externa 
competitiva e dinamização de atividades 
sociocomunitárias (lares de idosos, bibliotecas, 
deficientes) 

3 14,29 

Prática centrada no encontro de dinamização externa 
competitiva e dinamização de atividades internas 
interdisciplinares e sociocomunitárias   

1 4,76 

Subtotal 8 38,10 

Total 21 100,00 
(*) Sarau, baile de finalistas, Natal, receção aos novos alunos, dia Mundial da Dança, Dia da Educação Física, apresentações entre 

torneios desportivos, concurso de Dança 

 

Observa-se que 13 docentes de ARE do DE (61,90%) referem que as práticas incidem no 

produto, sendo que 5 (23,81%) salientam tanto a importância formativa das várias 

iniciativas dentro da escola como o encontro da dinamização externa na vertente 

competitiva:  

 

“Era um grupo de miúdas com 2 miúdos, eles empenhavam-se, iam aos 

treinos sempre e depois culminava tudo com a competição nos encontros 

distritais. (…) estavam muito bem organizados, motivados a fazerem um bom 

trabalho para depois apresentar. Ou seja, aqui havia uma sequência, havia o 

trabalho na escola, mas depois também havia a «competição» e a 

apresentação do trabalho que era realizado na escola” (Professor 18, 

entrevista 18, Junho, 2011). 

 

Dada a natureza da modalidade de ARE do DE, há 8 professores (38,10%) que consideram 

que as práticas com incidência no processo e no produto devem coexistir. Deste modo os 

resultados apresentados por este grupo de professores são relativamente equitativos entre 

as práticas direcionadas para a competição (19,05%;4) e para a dinamização de atividades 

sociocomunitárias (14,29%;3). Este pode ser um dado interessante, no sentido de que se 

promovam ações solidárias no contexto atual da sociedade, utilizando a Dança como 
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mediadora: 

 

“Esta quinta-feira vou com uma aluna para o centro social, onde estão os 

idosos para abrir a escola à comunidade. O centro social pediu a colaboração 

da escola e eu vou com uma aluna. Outro Professor de Dança vai com metade 

de outra turma. Vamos mostrar aos idosos, que estamos presentes e que se 

quiserem temos disponibilidade para apresentar outras atividades na área da 

dança” (Professor 61, entrevista 61, Junho, 2011). 

 

Em síntese o tipo de práticas que são promovidas na escola tem incidência no produto final 

(61,90%) sendo caraterizadas pela preparação de coreografias para apresentar na escola 

(23,81%), nas apresentações em torneios desportivos e em concursos de Dança, assim 

como pela preparação do Grupo/Equipa para a apresentação de coreografias na 

dinamização externa na vertente competitiva (23,81%) e no Encontro de dinamização 

externa na vertente participativa (4,76%) e apresentações fora da escola (9,52%). Em 

menor expressão, são as práticas com incidência no processo e no produto (38,10%). 

Observa-se que nas ARE do DE as práticas como processo não são mencionadas porque 

durante o ano letivo, o professor, é obrigado a participar na dinamização externa e a 

apresentar pelo menos três projetos coreográficos diferentes, de natureza competitiva, 

restringindo o tempo para a devida preparação. No entanto, por iniciativa do professor 

verifica-se práticas resultantes de uma problematização de âmbito social, extensível ao 

compromisso e intervenção sociocomunitária do aluno, promovendo-se competências 

orientadas para desenvolver a noção de cidadania de forma operacional e vivenciada 

através da prática da Dança com incidência no processo e no produto. 

 

5.4.9 Discussão intra-área das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

acerca dos pensamentos pós-ativos do professor 

 

Nesta discussão, o ponto crítico a ser destacado coloca o professor de ARE do DE perante 

um grande compromisso estrutural ao nível das Orientações Gerais Programa do DE: 

participar em pelo menos três apresentações de vertente competitiva ao longo do ano 

letivo. Apesar de metade dos professores de ARE do DE inquiridos neste estudo não 

concordar com a natureza competitiva da dinamização externa, o facto é que parecem 

abstrair-se desse propósito para garantir a prática da Dança na escola. Ora, nesse sentido, é 
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fundamental o diálogo entre os professores de ARE do DE, que estão no terreno, e os 

representantes do Desporto Escolar (DGIDC), de modo a definir-se pedagogicamente a 

adequação da natureza desta atividade em função da escola (prioridades e/ou 

necessidades) e da experiência docente, uma vez que apenas 28,58% dos professores 

inquiridos direcionam a sua prática para a competição.  

Observa-se que no discurso destes professores, as práticas como processo não são 

indicadas, possivelmente por haver relação direta com o comprometimento de realizar três 

projetos coreográficos de natureza competitiva, restringindo-se a prática como processo 

que resulte de uma problematização (Marques, 2010) extensível ao compromisso e à 

transformação pessoal e sociocomunitária, em detrimento de práticas mais centradas em si 

próprias, restritas ao ensino do movimento pelo movimento, à competição e/ou às 

apresentações de produtos isolados do seu contexto social (performances). Assim, o fator 

da competição e a pressão de apresentar os projetos coreográficos poderá limitar a 

intenção do docente de desenvolver um trabalho de construção processual, articulada, 

transversal e mais atenta aos interesses do aluno e da escola.  

Curiosamente observa-se no discurso de um grupo de professores, aproximadamente 

20,00%, que as ARE do DE permitem cumprir outra função efetiva, para além da 

competitiva, tal como a promoção de práticas de projeção sociocomunitárias, alargando o 

seu leque de ação através da elaboração de projetos meramente demonstrativos, de 

vertente participativa, evidenciando a relevância do papel socioeducativo desta 

modalidade na escola e na comunidade. Neste mesmo ponto, a prática da Dança parece 

estar próxima da proposta metodológica da Dança no contexto referenciada por Marques 

(2010), a qual aponta na direção de uma prática que não ignore a necessidade das relações 

entre a Dança, o ensino e a sociedade, em que os alunos se tornem agentes educativos 

involucrados e comprometidos com o seu meio através de práticas corporais significativas.  

Então, cabe-nos questionar, se o professor reconhece benefícios
97

 como a promoção do 

desenvolvimento pessoal do aluno, que outros benefícios poderiam ser encontrados, 

aliando práticas de Dança menos direcionadas para a competição e mais concentradas 

numa oficina de corpo em movimento e de humanidade? 

Os resultados deixam transparecer que o quadro docente não encontrou grandes 

dificuldades nas suas primeiras experiências de ensino e que domina o conhecimento de 

                                                
97

 Observa-se que não há comentários que destaquem o benefício específico do aspeto competitivo das ARE do DE, para além de ser 

um factor de motivação para um determinado grupo de alunos. 
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conteúdo básico de Dança, principalmente centrado na matéria alternativa dos PNEF como 

é a dança aeróbica. Contudo, reconhece a falta de conhecimento e de conhecimento 

didático de Dança mais aprofundado e indutor de ambientes mais criativos. Este aspeto 

permite-nos pensar na necessidade de se fomentarem ações de formação de grau mais 

avançado para os professores com experiência no ensino de ARE do DE que visem tanto a 

deportivização da Dança através da competição, como ações cuja abordagem possua novas 

linguagens como a dança contemporânea no seguimento da dança criativa ou educativa, 

abrindo novas oportunidades e possibilidades para a prática do docente de ARE de DE.  

O papel da Dança através das ARE é ativo, sendo coerente com os princípios enquadrados 

estrategicamente pelo Programa do Desporto Escolar 2009-2013 que atribui à escola o 

“fulcro principal de todo o processo educativo” (p. 4), valorando a motivação de todos os 

intervenientes na procura de melhores práticas. De igual modo, as expetativas dos docentes 

permitirá imprimir a essa atividade novas qualidades indutoras da transformação do 

movimento dançado num conjunto de significados dialogantes na comunidade escolar. As 

próprias respostas acerca do sucesso de uma aula de ARE do DE, direcionadas para as 

atitudes do aluno, não deixam dúvida da orientação educativa que se pretende através da 

Dança na escola. Assim, a grande questão que se coloca é como redirecionar as atividades 

de ensino da Dança na área de ARE do DE para que exista maior coerência entre aquilo 

que o professor de ARE almeja e expecta, por exemplo, estar mais presente no processo 

educativo do aluno, na dinâmica da escola e no aproveitamento da Dança como área de 

conhecimento patrimonial, e o tipo de práticas a projetar, ciente que estas serão 

responsáveis pela alteração de futuras crenças por comprovar a sua utilidade e 

exequibilidade (Guskey & Sparks, 2004).  
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5.5 Comparação dos pensamentos pós-ativos nos três tipos de ensino da Dança na 

Educação Física, na Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas 

do Desporto Escolar 

 

 De forma a concluir o bloco de análise de resultados relativos aos pensamentos pós-ativos, 

apresentaremos uma reflexão interáreas resultantes da comparação dos aspetos mais 

evidenciados (quer em termos de semelhanças ou dissemelhanças) nas subcategorias 

analisadas nos pensamentos pós-ativos para as áreas de EF, de EA e de ARE do DE quanto 

ao ensino da Dança. Nesta categoria, os professores de EF, EA e ARE do DE refletem 

sobre as suas práticas e preocupações sentidas de uma forma específica (sobre o contexto 

de aula) e de uma forma geral (sobre o envolvimento da dança na escola). De forma a 

elucidar melhor este ponto, elaboramos um quadro comparativo colocando os principais 

resultados por cada área de ensino conforme pode ser visualizado no Quadro 16. 

 

Quadro 16 Quadro comparativo dos principais resultados dos pensamentos pós-ativos entre a área de 

Educação Física, Educação Artística e das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

Subcategorias EF EA ARE 

Reevocação do 1º contacto 
de ensino 

Confiante 32,14% Confiante (60,00%) Confiante (71,43%) 

Indicadores de sucesso Sucesso centrado nas 
atitudes dos alunos 

(82,95%)  

Sucesso centrado nas 
atitudes dos alunos 

(43,13%) e sucesso 
centrado no conteúdo 
(41,17%) 

Sucesso centrado nas 
atitudes dos alunos 

(58,00%) 

Papel da dança Papel ativo em contexto de 
aula e celebrações na escola 
(57,38%) 

Papel ativo integrador 
(70,00%) 

Papel muito ativo  
(95,24%) 

Articulação entre EF e EA Prática aceite e 

hipoteticamente aceite 
(86,90%) 

Prática aceite e 

hipoteticamente aceite 
(75,00%) 

______________ 

Articulação entre o ensino 
genérico de EA e o ensino 
vocacional 

_____________ Prática possível (85,00%)  
________________ 

Dinamização externa das 
ARE (DE) 

______________ _________________ A favor da vertente 
demonstrativa/participativa 

(42,86%) 

Expetativas Expetativa na dinâmica da 
escola (41,94%) e sem 
expetativas (40,32%) 

Expetativa da Dança na 
dinâmica da escola 
(41,18%) como veículo 
interventivo na escola 

Expetativa da Dança 
integrada no processo 
educativo do aluno 
(40,00%) 

Benefícios da Dança Na relação do aluno 
(51,22%) 

-na relação do aluno/escola 
(20,73%) 

Na relação do aluno 
(54,02%) 

-na relação do aluno/escola 
(26,44%) 

Na relação do aluno 
(51,25%) 

-na relação do aluno/escola 
(30,00%) 
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(Continuação) Quadro 16 – Quadro comparativo dos principais resultados dos pensamentos pós-ativos entre 

a área de Educação Física, Educação Artística e das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

Subcategorias EF EA ARE 

Dificuldades e 
constrangimentos 

- Grau de dificuldades: 
algumas vezes (32,71%) 
-Dificuldades identificadas 

no questionário:  
-na integração dos rapazes 
na aula de Dança 39,76%  
-na falta de preparação dos 
alunos 37,64%  
-na criação de coreografias 
22,35%  
Grelha de Kelly:  
Dificuldades no Modelo B 

centrada nos alunos, 
principalmente no 
preconceito dos rapazes 
para realizar uma aula de 
Dança] em 26,23% 
-Modelo D: Centrada no 
conhecimento didático do 
professor para induzir a 

aula num ambiente criativo. 
13,11% mais combinações 
mistas AD;ACD;ABD, 
BCD, BD, ,CD 
-Constrangimento centrado 
no professor [na falta de 
conhecimento aprofundado] 
(44,15%) 

 

- Grau de dificuldade: 
algumas vezes (36,71%) 
- Dificuldades identificadas 

no questionário: 
- Na falta de preparação dos 
alunos em 41,77%   
-Na integração dos rapazes 
na aula 34,18%  
-Na criação de coreografias 
20,25% (16) 
Grelha de Kelly: Modelo E: 
Dificuldades de contratação 

de professores licenciados 
em Dança para as escolas 
públicas, Dificuldades na 
atribuição da carga horária 
e distribuição temporal, de 
formação especializada, 
causadas pelo estereótipo 
de género, Iliteracia 

artística (especificamente 
da Dança no interior do 
país), na avaliação das 
aprendizagens dos alunos 
40,00% 
- Modelo D: Centrada no 
conhecimento didático para 
induzir a aula num 

ambiente criativo 24,00% 
mais combinações mistas 
AD, ACD, ABD, BCD, 
BD, CD. 
- Constrangimento centrado 
no professor [na falta de 
conhecimento aprofundado] 
(45,00%) 

 
 

- Grau de dificuldades: 
algumas vezes (26.,09%). 
Dificuldades identificadas 

no questionário: 
- Na falta de preparação dos 
alunos 40,58%  
-Na Integração dos rapazes 
na aula de Dança 39,13%  
- Grelha de Kelly: Modelo 
E: Falta de motivação em 
função das condições da 
dinamização externa, 

desacordo com os critérios 
de avaliação das provas na 
dinamização externa, 
motivação para realizar 
formação contínua, 
mentalidade dominante e 
desarticulada veiculada pela 
escola, mentalidade dos 

encarregados de educação 
que não reconhecem, nem 
valorizam a oferta gratuita 
das ARE do Desporto 
Escolar. 57,14% 
- Modelo D: Centrada no 
conhecimento didático para 
induzir a aula num 

ambiente criativo. 38,10% 
mais combinações mistas 
AD, ACD, ABD, BCD, 
BD, CD. 
- Constrangimento centrado 
no professor [na falta de 
conhecimento aprofundado] 
(36,36%) 

Práticas de dança 
promovidas na escola 

Práticas com incidência no 
processo de ensino 
aprendizagem [restrita à 
planificação de aulas 
principalmente 21,31%] 
47,55% 

Práticas com incidência no 
produto final 55,00% 
Demonstrativa 

Práticas com incidência no 
produto final 61,90%. 
Encontro de dinamização 
externa na vertente 
competitiva/ Iniciativas 
várias dentro da escola 

 

a) Reevocação do primeiro contacto com o ensino da Dança segundo o professor 

de Educação Física: Observam-se semelhanças nas respostas dos professores de EA e de 

ARE do DE ao manifestarem sentir-se confiantes no primeiro contacto com o ensino da 

Dança (60,00%, 71,43% respetivamente), ao passo que os professores de EF nem tanto 

(32,14%). Este facto pode estar relacionado com a formação na licenciatura ou com a 

experiência e vivência em Dança. No que concerne à reevocação dos primeiros contactos 

com o ensino da Dança, e entendendo que esses momentos podem influenciar a postura 

pedagógica, verificou-se que nem os professores de EA, nem os professores de ARE do 
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DE indicaram quaisquer dificuldades nos primeiros contactos com o ensino da Dança. Esta 

observação pode sugerir que estes professores estão melhor preparados e dominam melhor 

o conteúdo (e as estratégias curriculares) do que os professores de EF, o que os torna mais 

seguros e confiantes em situação de ensino da Dança. 

 

b) Indicadores de sucesso de uma aula de Dança: Há semelhanças entre as três 

áreas quanto à perceção dos indicadores de sucesso de uma aula de Dança centrada no 

aluno. Estes resultados são coerentes com os resultados do estudo de Carreiro da Costa, et 

al. (1992) que associam o sentimento de sucesso sobretudo ao desenvolvimento “de 

capacidades, atitudes e aprendizagens específicas, bem como a fatores relacionados com as 

características da participação dos alunos na actividade pedagógica” (p. 28). No nosso 

estudo há diferenças apenas no indicador “centrado no aluno” quando o professor de EF 

indica como sucesso «o envolvimento» do aluno, o professor de EA indica «o 

empenhamento» e o professor de ARE do DE «a satisfação» do discente. Porém, o 

professor de EA difere dos professores de EF e de ARE do DE ao indicar, também, o 

sucesso centrado no conteúdo (41,17%) nomeadamente na aprendizagem de Dança 

(17,75%) o que significa que o ensino da Dança na área de EA tende a ser mais exigente. 

Assim, quanto aos indicadores de sucesso de uma aula de Dança, todos os professores 

(independentemente das áreas de atuação) referem aspetos centrados nas atitudes dos 

alunos. Ainda assim, os professores de EF privilegiam o envolvimento, a participação e a 

desconstrução do estereótipo de género, pelo que julgam pertinente introduzir a Dança 

como prática democrática em situação de aula, passível de ser alargada aos projetos 

escolares como forma de promovê-la em contexto escolar. Já os professores que lecionam 

EA admitem que o indicador mais importante é o empenhamento demonstrado pelos 

alunos em detrimento dos conteúdos propriamente ditos. Por seu lado, os professores de 

ARE do DE perspetivam o sucesso de uma aula, partindo da satisfação demonstrada pelos 

alunos, bem como através da sua participação. Acrescenta-se que estes profissionais, dadas 

as Orientações Gerais do Desporto Escolar (2009-2013), valorizam, também, a 

componente centrada na projeção da Dança na comunidade escolar (cuja expressão é 

residual nas áreas de EF e de EA), o que significa que é através desta modalidade que os 

alunos podem desenvolver maior consciência da importância do seu envolvimento na 

comunidade escolar e consequentemente competências de cidadania.  
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c) Papel da Dança na escola: Conforme o Quadro 16, numa visão alargada verifica-

se que enquanto na EF o papel ativo da dança centra-se no contexto de sala de aula, 

alargado, por vezes, às atividades comemorativas de escola, na EA é mais direcionado para 

a função integrativa e formativa (transversal às atividades curriculares) por ser estruturante 

no Projeto Educativo da Escola. Por outro lado, nas ARE do DE, a Dança tem um papel 

imprescindível para o desenvolvimento do aluno, autoimplicando-o e promovendo a 

prática física como função social. Reforçamos a ideia da interatividade que subjaz às 

dimensões elencadas, não podendo ser compreendidas de forma separada uma vez que 

essencialmente, o papel da Dança na escola direciona-a para a formação integral do aluno.  

Sem se questionar o conteúdo ou abordagem de Dança, nas três áreas de atuação, há uma 

responsabilização pelo papel integrador que a Dança cumpre na escola. Por outro lado, 

quanto mais ativa for a sua promoção no seio e fora da escola, maior a construção de uma 

cultura de Dança cujos efeitos serão observáveis no aluno, na escola e na sociedade. Deste 

modo, a dinâmica do professor que leciona Dança é decisiva na construção de um papel 

educativamente ativo (Marques, 2003). 

 

d) Articulação entre a Educação Física e a Educação Artística: Apesar dos 

resultados visualizados no Quadro 16 sejam generalistas, afirmando que a articulação entre 

a EF e EA seja uma prática aceite e hipoteticamente aceite pelos professores de EF e EA, é 

preciso aprofundar mais pormenorizadamente a comparação de respostas dos profissionais 

que ministram Dança nessas áreas. Na articulação do ensino da Dança entre as disciplinas 

de EF e de EA existe uma polarização: por um lado, os professores que ministram Dança 

em EF e em EA, com formação inicial em EF (e que são a maioria), são favoráveis à sua 

articulação (apesar dum número ínfimo de professores de EF, considerar ser uma prática 

não aceite por serem matérias diferentes e não fazerem parte das expetativas da escola); e 

por outro lado, os professores de EA licenciados em Dança e Linguística, (que são a 

minoria) não são favoráveis a esta articulação manifestando desacordo por tratar-se de 

matérias de ensino diferenciadas, defendendo que só o profissional formado em Dança 

deverá ser responsável pela área de Dança de EA. Cruzando-se estes pontos de vista com a 

prática de articulação existente entre EF e EA (a maioria com formação em EF) e com os 

resultados obtidos nos pensamentos pré-ativos sobre o que é que se planifica e projeta no 

ensino da Dança na área de EA (principalmente a matéria alternativa dos PNEF, 2001) 

verifica-se, em primeiro lugar, a deturpação e a transferência das concepções de Dança 

como atividade física e percetivo-motora para uma área cuja natureza é diferente e se 
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caracteriza por ser artística, sensibilizadora dos sentidos do corpo, predispondo-o para a 

criação e para a apreciação estética, possuindo orientações curriculares específicas. Em 

segundo lugar, o sentido de articulação da Dança é complementar, ou então uma 

consecução e um aperfeiçoamento do PNEF (2001). Este facto demanda pelo profissional 

em Dança como responsável pela parte artística que, num dado momento, poderá articular 

e partilhar saberes com o par de EF, alargando o leque da Dança. Atualmente existe uma 

articulação peculiar entre o professor de EF e o professor de EF que ministra Dança na área 

de EA por tratar-se do mesmo profissional. Os resultados deixam perceber que não existe 

uma partilha de conhecimento da Dança como atividade física e como forma de arte. 

 

e) Expetativas do professor acerca da prática de Dança na escola: No Quadro 16, 

em traços gerais observam-se semelhanças entre os professores das diferentes áreas de 

ensino. Assim, apesar dos docentes de EF manifestarem expetativas semelhantes ao 

professor de EA face à dinâmica e envolvimento da Dança como veículo de intervenção na 

escola, são também os profissionais de EF, que em número expressivo (40,32%), possuem 

menos expetativas face ao ensino da Dança na escola. Este caso não se verifica nos 

professores de EA e de ARE do DE o qual poderá dever-se ao facto, destes, estarem mais 

implicados profissionalmente na especificidade do ensino da Dança. Os professores de 

ARE do DE posicionam a Dança com caráter integrador no processo educativo do aluno.  

Apesar das atividades propostas nas escolas irem ao encontro da formação integral dos 

alunos, os professores de EA estão convictos de que a Dança deve ser reconhecida como 

uma área de conhecimento promotora do processo educativo. Por outro lado, destaca-se a 

expetativa da área de EF atuar, face aos preconceitos de género existentes na aula de Dança 

e resultantes dos constrangimentos sentidos, por ser a única área curricular que atinge 

massivamente toda a população escolar. 

 

f) Benefícios resultantes da prática de Dança: Observa-se no Quadro 16 que há 

semelhanças entre as respostas dos professores de EF, de EA e de ARE do DE ao 

referenciarem como maior benefício resultante da prática da Dança a relação do aluno com 

ele próprio e os outros alunos, seguido da relação do aluno com a escola.  

Nas áreas de EF, de EA e de ARE do DE, os pontos de vista dos professores são 

convergentes, sendo que os seus discursos perpassam a importância que atribuem ao 

ensino da Dança, independentemente da forma trabalhada, como um benefício maior para 
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o aluno. Aqui, salientam-se os indicadores que subjazem ao contacto entre alunos, à 

promoção da educação inclusiva e à afetividade/sexualidade.  

Estes desfechos são coincidentes com as posições referenciadas por Alemán e Serrano 

(2001), Bueno e Rocha (2007), Santos (2008) que defendem a importância da Dança no 

desenvolvimento integral e multifacetado do aluno e que vão ao encontro de valores 

pedagógicos posicionando a Dança como um meio educativo. Destacam-se como tarefas 

do movimento referenciadas por estes autores, as danças de salão e as danças tradicionais. 

No entanto, encontrou-se escassa referência dos benefícios da Dança como atividade de 

manifestação artística através da dança educativa propugnados por Assanti e Hamalainen 

(1997), Gray (1989), Hanna (1999), Marques (2003); Schiller & Meiners (2003), Stinson 

(1998) que sem descurar os valores educativos acima indicados, focalizam os valores 

artísticos da Dança, como área de conhecimento relevante no desenvolvimento humano. 

Também, o benefício da Dança inserida na competição não foi discriminado pelo professor 

de ARE do DE como aspeto relevante a ter em conta. 

A concentração de posições defendendo a importância da Dança no desenvolvimento 

humano, é elucidado por António (2011), colaboradora da Sociedade Luso Espanhola em 

Gestalt, quando explica que na Dança são trabalhadas as fronteiras que nos distanciam uns 

dos outros, ampliando-se a zona de sensibilidade e do contacto com sensações e emoções 

diversificadas, tornando a pessoa emocionalmente mais flexível e com maior equilíbrio e 

plasticidade. Assim, a mesma autora refere que quando ampliamos as nossas fronteiras, 

ampliamos possibilidades para novas aquisições, discernimento do pensamento divergente 

e aceitação do outro. As fronteiras são como um barómetro, medem a nossa densidade em 

relação a nós próprios e aos outros, daí que resulte ser a Dança uma atividade humana 

propícia a aproximar os alunos com eles próprios, com os outros e com o meio envolvente. 

Paralelamente encontramos professores que apontam como contributo da Dança a 

promoção e o aprofundamento da relação «aluno/escola». Deste modo, mostra-se que a 

Dança aproxima o aluno à escola e faz com que participe na construção da sua própria 

história no meio circundante, tornando-o num agente educativo participativo, crítico e 

interessado pelo contexto envolvente (Silva, 2009). 

 

Dificuldades e constrangimentos do professor face ao ensino da Dança na escola: 

Quanto ao grau de dificuldade indicado pelos professores de EF, de EA e de ARE do DE 

no questionário é aparentemente similar ao declararem senti-lo algumas vezes em 32,71%, 

36,71% e 26, 09%, respetivamente. No entanto, observa-se que são os professores de EF 
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que acusam sentir com maior frequência dificuldades quando ensinam Dança (22,59%), 

enquanto os professores de EA e de ARE apresentam índices percentuais mais residuais 

(respetivamente 1,3% e 0,7%).  

Ao fazermos uma incursão nas dificuldades propostas no questionário, os pontos mais 

vulneráveis nas áreas de EF, de EA e de ARE do DE são a integração dos rapazes e a falta 

de preparação dos alunos. Os professores de EF e de EA diferem dos professores de ARE 

do DE ao indicarem, também como dificuldade, a criação de coreografias, o que tem a ver 

com a competência de saber gerir os processos de composição do movimento.  

Numa visão integrada dos resultados, e recorrendo à grelha de Kelly na entrevista, 

observa-se que os professores de EF focam dificuldades características do modelo B 

(dificuldade centrada nos alunos, principalmente no preconceito dos rapazes para realizar 

uma aula de Dança) enquanto as dificuldades dos professores de EA e de ARE do DE 

centram-se no modelo E [novo modelo proposto pelo professor]. Para os primeiros o 

modelo E tem a ver com as dificuldades a nível da contratação de professores licenciados 

em Dança (este aspeto é premente e denuncia a falta de especialistas em Dança no Sistema 

Educativo Português), na periodicidade semestral da disciplina, na formação especializada, 

na rejeição dos rapazes por não optar pela Dança na EA, na avaliação das aprendizagens 

dos alunos e na iliteracia artística no interior do país. Para o professor de ARE do DE, o 

modelo E abrange dificuldades ao nível da motivação em função das condições da 

dinamização externa do DE de caráter competitivo, desacordo com os critérios de 

avaliação, desmotivação para realizar formação contínua (nomeadamente, por se ter de 

pagar), dificuldades face à mentalidade da escola que sobrepõe horários de apoio às horas 

dos treinos das ARE do DE e falta de colaboração dos Encarregados de Educação. 

Deste modo, os docentes de EA e de ARE do DE atribuem maior importância ao “novo” 

modelo E, gerindo as suas dificuldades de modo contextualizado, a partir das práticas 

quotidianas, dificilmente conhecidas e/ou reconhecidas pela macroestrutura e 

mesoestrutura escolar. 

Segue-se o modelo D [dificuldade centrada no conhecimento didático para compor e criar 

movimentos induzindo a aula num ambiente criativo] que é comum às três áreas 

principalmente nos modelos mistos. Na EF é de 13,11% (AD;ACD;ABD, BCD, BD,CD), 

na EA é de 24,00% (AD, ACD, ABD, BCD, BD, CD), e nas ARE do DE é de 38,10% 

(AD, ACD, ABD, BCD, BD, CD). Os professores que ensinam Dança nas áreas de EF, de 

EA e de ARE do DE, quase todos com formação em Educação Física, referem ainda sentir 

dificuldades e lacunas no conhecimento didático para induzir ambientes criativos e 
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inovadores no ensino da Dança. Porém, é o professor que ensina Dança na área de EF 

quem manifesta dificuldades básicas. A maior dificuldade dos professores de EA e de ARE 

do DE radica no aprofundamento da Dança para induzir ambientes criativos. Assim, pode 

dizer-se que a prática da Dança criativa e expressiva (subjacentes à dança educativa) 

continua a ser um calcanhar de Aquiles em todas as áreas de ensino. Esta leitura revela a 

necessidade de uma formação transversal em Dança para todos os professores enquanto 

linguagem expressiva, orgânica, criativa, técnica (de produção, reprodução) artística 

(interpretação coreográfica e performativa) e cultural (Saraiva, 2009).  

Relativamente às entrevistas, as emergências relacionadas com os constrangimentos dos 

professores de EF, de EA e de ARE do DE corroboram a informação recolhida através de 

questionário, nomeadamente de índole pessoal (lacunas no conhecimento aprofundado e na 

disponibilização) em 44,15%; 45,00% e 36,36% respetivamente. 

O preconceito existente para com os rapazes que praticam Dança também constitui um 

constrangimento para o ensino, sendo mais latente na área de EF (27,03%) do que na área 

de EA (12,50%) e na ARE do DE (18,18%), talvez porque a área de EF é uma área 

curricular obrigatória e massiva a todos os ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

confrontando-se com esta problemática no seu quotidiano.  

Por último, os constrangimentos institucionais são mais sentidos pelo professor de EA 

(30,00%) e de ARE do DE (36,36%) do que pelo professor de EF (6,30%). O professor de 

EA foca principalmente dificuldades perante práticas interdisciplinares, a necessidade da 

disciplina de Dança ser anual, a inexistência de grupo de recrutamento de Dança que 

permita a entrada na escola do professor licenciado em Dança e as condições laborais 

serem precárias, enquanto alguns professores de ARE do DE focam constrangimentos 

específicos por causa da dinamização externa do Desporto Escolar ser de natureza 

competitiva (atribuindo aos alunos o papel de juízes na avaliação dos projetos de Dança) e 

o tipo de avaliação realizada não discriminar escalões etários, nem formas de Dança. Em 

menor expressão, o professor de EF foca como constrangimento institucional, o PNEF ser 

muito extenso e pouco concreto relativamente à abordagem exploratória da Dança (matéria 

nuclear), além de não ser fomentada nas aulas.  

De forma global, as dificuldades observadas com maior frequência nos três instrumentos 

de pesquisa nas áreas de EF, de EA e de ARE do DE centram-se no preconceito dos 

rapazes para realizar uma aula de Dança, e no professor, nomeadamente no conhecimento 

didático para induzir ambientes criativos e inovadores no ensino da dança e nos seus 
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constrangimentos de índole pessoal (lacunas no conhecimento aprofundado e na 

disponibilização de ações de formação em Dança, principalmente no interior do país). 

 

h)Tipo de práticas que envolve a Dança na escola: Observa-se diferenças entre as áreas 

de EA e de ARE do DE. A prática que envolve a Dança na EF incide no processo em 

47,55%, mais restrito à realização de aulas em 21,31%. O professor de EA incide tanto no 

processo (39,00%) como no produto final (55,00%) através de demonstração de projetos 

ou trabalhos coreográficos elaborados. Na área de ARE do DE as práticas que envolvem a 

dança incidem no produto final (61,90%), referenciando-se as iniciativas dentro da escola, 

a dinamização externa das ARE do DE e por outro lado mostrando sensibilidade e 

emergência no envolvimento e promoção da Dança fora do contexto de aula, voltados para 

a comunidade, como espaços de expressão, ação e transformação. No entanto, as 

diferenças entre ambas (EA e ARE do DE) demarcam-se pelo caráter competitivo da 

Dança nas ARE do DE. 

Quanto à EF, com o cumprimento do programa curricular, existe uma centração no 

contexto de aula, comparativamente com a EA e a ARE do DE, apesar de verificar-se 

menor incidência da promoção de práticas de Dança extensíveis à escola. 

Ao relacionarmos o «tipo de práticas promovidas na escola» na área de EF, EA e ARE do 

DE com os «indicadores de sucesso» de uma aula, independentemente do tipo de prática 

promovida (a partir da EF, da EA e da ARE do DE) a preocupação dos professores centra-

se na questão ética direcionada para o desenvolvimento das atitudes dos alunos. 

Em traços gerais, observa-se que o tipo de práticas estará na dependência da área de ensino 

que, por sua vez, demanda a especialização e o conhecimento de Dança por parte do 

professor. Deste modo, as áreas de EA e de ARE do DE, onde os professores manifestaram 

sentir menos dificuldades para ensinar de Dança, diferenciam-se dos professores de EF por 

promoverem e envolverem mais a dança no contexto escolar. Isto leva-nos a questionar, se 

quanto maior for a preparação e o conhecimento de conteúdo de Dança do professor, 

menor será a dificuldade sentida pelo professor e mais promissora a possibilidade da 

Dança ser dinamizada na escola.  

A multiplicidade de respostas dos professores de na EF, EA e ARE do DE, circunscritas 

nos pensamentos pré-ativos quanto à abordagem de Dança (apesar de priorizar a matéria 

alternativa de Dança dos PNEF [2001]), aos aspetos, recursos e fontes privilegiados no 

ensino da Dança (priorizando os alunos), ao modo de organizar e apresentar o conteúdo 

(destacando uma forma mais recíproca entre professor e aluno), às finalidades (direcionado 
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para a formação social, cultural e lúdico didática); e nos pensamentos pós-ativos quanto 

aos indicadores de sucesso da aula, ao papel da Dança, às dificuldades do professor, e o 

tipo de práticas promovidas na escola, permitem-nos aceitar a hipótese 3.  

 

Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação Física, 

Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

revelam uma diversidade de perceções sobre as práticas intra-área.  

 

Quando comparadas as perceções sobre a prática de ensino da Dança dos professores de 

EF, EA e ARE do DE, encontram-se dissemelhanças nas subcategorias dos pensamentos 

pré-ativos, exceto no tipo de abordagem que é projetado. Relativamente às subcategorias 

dos pensamentos pós-ativos verifica-se diferenças no papel da Dança, no tipo de práticas 

que são promovidas na escola, porém encontra-se semelhanças na reflexão sobre os 

indicadores de sucesso de uma aula de Dança e as dificuldades sentidas na prática centrada 

na discriminação dos alunos de género masculino e na falta de promoção de ambientes 

mais criativos na aula, levando-nos a aceitar parcialmente a hipótese 5:     

 

Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação Física, 

Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

revelam uma diversidade de perceções sobre as práticas interárea.  
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CAPÍTULO 6 - RESULTADOS DAS TEORIAS E CRENÇAS DO 

PROFESSOR QUE ENSINA DANÇA NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

EDUCAÇTÍSTICA E ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPROLAR 

RESULTADOS DAS TEORIAS E CRENÇAS DO 

PROFESSOR QUE ENSINA DANÇA NAS ÁREAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

E ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS DO 

DESPORTO ESCOLAR 
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6.1 Introdução ao Capítulo 6 

 

Lembramos que para Clark e Peterson (1986) as teorias e as crenças do professor 

constituem um complexo sistema de conhecimento (pessoal e profissional), que 

proporcionam um quadro interpretativo que confere sentido à sua atuação docente. A 

organização conceptual das teorias (conhecimento) e crenças é adotada de forma não 

racionalizada, resultado de uma elaboração relativamente espontânea. São implícitas 

porque não são formuladas de forma consciente, mas numa dimensão pragmática orientada 

para a regulação das interações sociais (Rodrigo et al., 1993), num funcionamento 

episódico de natureza situacional ou contextual (Pajares, 1992), e por uma génese 

experiencial (pessoal) impelida por condições histórico-culturais (Perez & Gimeno 1988). 

Januário (1992) define-as como sendo as concepções dos professores e Marrero (1993) e 

Zeichner (1993) salientam a sua influência em momentos cruciais como a fase de 

planificação e os processos de decisões interativas.  

Neste contexto, o presente capítulo pretende caracterizar as concepções dos professores de 

EF, de EA e de ARE do DE acerca do que é a Dança e (implicitamente) o seu ensino na 

escola do 3º CEB. Com a análise dos questionários, das entrevistas e da grelha de Kelly 

pretendeu-se obter indicadores que possibilitassem descrever diversas subcategorias 

subjacentes à categoria “teorias e crenças”, como sejam: 

 

a) Reevocação do primeiro contacto com a Dança: esta subcategoria, como o 

próprio nome deixa transparecer, relaciona-se com as memórias dos professores 

acerca dos primeiros contactos com a Dança e os momentos em que aconteceram. 

b) Formação em Dança: esta subcategoria pretende desvelar o percurso de formação 

em Dança dos professores, considerando que possa ocorrer em espaços e em 

tempos diversos, tais como, a formação inicial, a formação contínua, formação 

através de vídeos e formação através de práticas colaborativas entre os professores 

da escola.  

c) Grau do conhecimento de Dança adquirido no percurso escolar e profissional: 

esta subcategoria baseada no enfoque de Shulmam (1986) sustenta que o 

conhecimento de conteúdo é o conhecimento que o docente possui sobre a matéria 

ou objeto de ensino, adquirido ao longo do seu percurso de vida pessoal e 
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experiência (como estudante na escola, fora da escola) e profissional (formação 

inicial, formação contínua e outros). Foi identificada através da perceção pessoal do 

professor ou conhecimento de si sobre a sua atuação profissional (Grossman,1990).   

d) Grau do conhecimento didático de Dança adquirido no percurso profissional: 

esta subcategoria é alicerçada em Shulmam (1986) e genericamente, tem a ver com 

as estratégias didáticas que possibilitam fazer aprender conteúdos (neste caso, de 

Dança) e aqui se integra a biografia profissional do professor. Foi identificada 

através da perceção pessoal do professor ou conhecimento de si sobre a sua atuação 

profissional (Grossman,1990).    

e) Gosto pela Dança: nesta subcategoria pretende-se identificar um indicador de 

carga emotiva relativo à Dança dos professores de EF, de EA e de ARE do DE, 

considerado um fator intrínseco e mobilizador da sua inclusão na prática docente 

(Vera &Jimenez, 1997).   

f) Gosto pelo ensino da Dança: comummente, o gosto por uma determinada área 

conduz a que - em situação de aula - aconteça a sua incorporação em dispositivos 

didáticos de ensino. Segundo Vera e Jimenez (1997), os sentimentos influenciam a 

escolha de conteúdo. Daí que esta subcategoria, relacionando-se com a anterior, 

pretenda identificar as valorações dos professores de EF, de EA e de ARE do DE 

face ao ensino da Dança em contexto escolar.  

g) Formas de Dança favoritas: esta subcategoria tem como principal objetivo 

mapear as formas de dança que os professores preferem, dando-nos informação 

idiossincrática, carregada de emoção, a qual poderá influenciar a planificação da 

aula de Dança nas áreas de EF, de EA e de ARE do DE. 

h) Importância atribuída ao ensino da Dança comparativamente com outras 

matérias, áreas e modalidades: nesta subcategoria, pretende-se aferir a relevância 

da Dança na perspetiva dos professores de EF, de EA e de ARE do DE e compará-

la com a importância conferida a outras atividades e conteúdos curriculares, tais 

como as matérias de EF, as áreas curriculares da matriz do 3.º CEB e as outras 

modalidades do Desporto Escolar. 

i) Valor pedagógico e artístico atribuído ao ensino da Dança: Segundo Capploch 

(2006), os valores são princípios normativos de conduta que provocam 

determinadas atitudes. Assim, no planeamento, cada educador definirá os valores 

que cada conteúdo poderá transmitir remetendo-o para determinadas normas de 
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atuação. Os valores pedagógicos ou artísticos são crenças individuais sobre o que 

se considera desejável transmitir, estruturando deste modo os conteúdos
98

 de 

ensino. Nesta subcategoria pretende-se identificar o valor pedagógico e artístico 

que os professores se propõem transmitir quando planificam o ensino da dança em 

EF, em EA e nas ARE. 

j) Significado pessoal sobre a Dança: nesta subcategoria pretende-se identificar o 

sentido pessoal que os professores atribuem à Dança. Assumimos o conceito 

utilizado pela psicologia cognitiva pós racionalista para definir a ordem da 

experiência imediata do ser humano, caracterizada por uma forma única e pessoal 

de agrupar e combinar os tons emocionais básicos e um sistema explicativo que em 

permanente relação funcional tentam dar consistência à experiência em torno da 

imagem consciente de si próprio, atribuindo um significado viável à própria 

experiência. Segundo Moltedo (2008), a organização do significado pessoal tem na 

sua origem a teoria psicológica desenvolvida por Vittorio Guidano
99

. Cada 

organização do significado pessoal é única e forma-se ao longo do ciclo evolutivo 

da pessoa mediante a estruturação de significados. Para que este processo seja 

realizado, é necessário a intersubjetividade, que facilita o conhecimento formal e 

autoconhecimento, através da interação com outras pessoas. Assim, a natureza da 

ligação, ou seja, o nexo ou o apego de cada professor com a Dança, irá determinar a 

organização do seu significado pessoal. 

  

Face ao exposto, recorrendo ao campus empírico da aplicação do questionário e, 

sobretudo, da entrevista, apresentar-se-ão as respetivas análises por referência à estrutura 

anteriormente descrita para cada uma das áreas de atuação (EF, EA e ARE). 

  

                                                
98

 Internamente os conteúdos estruturam-se em três âmbitos: a) factos, conceptos e sistemas conceptuais; b) 

procedimentos e c) valores, atitudes e normas (Capploch, 2006).  
99

 Vittorio F. Guidano A. (1944- 1999,) foi um neuropsiquiatra italiano, criador do modelo cognitivo processual 

sistémico e da terapia cognitiva pós racionalista de influência cognitivo -construtivista. 
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 6.2 Teorias e crenças do professor de Educação Física sobre a Dança na escola 

 

Para apresentação e análise das teorias e crenças do professor do EF foram 

considerados 425 professores da amostra do questionário. Quanto à entrevista, o 

sistema de categorização dos discursos contemplou 28 professores que lecionam 

Dança e que designamos como puros (ou seja, que apenas lecionam Dança em EF e 

não o fazem de forma simultânea nas área de EA ou de ARE do DE). 

Seguidamente descrever-se-ão os resultados das subcategorias subjacentes às teorias e 

crenças (concepções) dos professores de EF.  

 

6.2.1 Reevocação do professor de Educação Física sobre o primeiro contacto com 

a Dança 

 

De modo a facilitar a leitura, os resultados veiculados pelas entrevistas foram 

organizados na Tabela 83. 

 
Tabela 83 Resultados da reevocação do professor de Educação Física sobre o primeiro contacto com a 

Dança obtidos por entrevista 

 

Indicadores 
Professores de EF   

Fa Fr (%) 

No meio ambiente/família 2 7,14 

Na escola 3 10,71 

Fora da escola 2 7,14 

Na Faculdade  3 10,71 

Na formação contínua acreditada 8 28,57 

Na formação contínua não acreditada 3 10,71 

Com colegas através das práticas colaborativas 
dentro da escola 

2 7,14 

Não tive qualquer contacto/ formação 5 17,86 

                                   Total 28 100,00 

 

É possível observar que o primeiro contacto com a dança de 8 professores de EF 

(28,57%) ocorreu com maior frequência na formação contínua acreditada. Porém, 5 

(17,86%) não teve quaisquer oportunidades de experienciação, o que nos permite 

reiterar a importância destas acontecerem sobretudo em espaço escolar, como aliás 

sugerem 3 professores (10,71%). De igual modo, 10,71% dos docentes apontam para o 

ensino superior como local onde essas experiências deveriam ter lugar, sendo que 

7,14% (2) também aludem outros espaços de primeiro contacto com a Dança como o 

meio ambiente familiar. Em igual valor, são indicadas a formação exterior à escola 

(como por exemplos clubes e ginásios), a formação contínua não acreditada apontada 
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por 3 professores (10,71%) e as práticas colaborativas entre colegas de uma escola 

(7,14%; 2 professores) potenciando as aprendizagens docentes.   

Os resultados mostram a importância da formação contínua acreditada como primeiro 

espaço de contacto dos professores de EF com a Dança. Salienta-se o número 

expressivo de professores de EF (17,86%; 5) que não tiveram qualquer convivência 

integrando este conteúdo.   

 

6.2.2 Formação em Dança do professor de Educação Física 

 

A aplicação do questionário com a participação de 425 docentes permitiu-nos 

conhecer a formação inicial dos professores de EF, estando os resultados 

sistematizados na Tabela 84. 

 

Tabela 84 Resultados sobre a formação Inicial dos professores de Educação Física inquiridos por 
questionário 

 
 Fa Fr 

Ciências do Desporto e Educação Física 285 67,06 
 
Dança 4 0,94 
 
Educação Física Especial 

 
Educação Física 

1 

 
135 

 
0,24 

 
31,76 

Total 425 100,0 

 

Observa-se que a maioria dos docentes possui a licenciatura em Ciências do Desporto 

e Educação Física. Em casos pontuais, há licenciados em Dança e em Educação Física 

Especial a lecionar EF por terem habilitações para tal.   

Como já tivemos oportunidade de mencionar, a formação em Dança pode acontecer 

em espaços e em tempos diversos e, nesse sentido, a fase de auscultação foi uma mais-

valia para aprofundar esse conhecimento. Os dados das 28 entrevistas (ou seja, apenas 

dos professores que ensinam Dança em EF) encontram-se sistematizados em sete 

eixos de análise, através dos quais se pretende caracterizar o tipo ou a forma de Dança 

aprendida: 
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 Instituição escolar e formação em Dança do professor de Educação Física 

 

A Tabela 85 permite constatar que 26 professores (92,86%) não tiveram qualquer 

formação de Dança na escola, na qualidade de alunos. Apenas 1 docente (3,57%) 

refere ter tido danças tradicionais e outro docente indica a expressão corporal, 

constatando-se que os professores de EF tiveram pouco contacto com a Dança no 

percurso escolar.  

 

Tabela 85 Resultados da entrevista sobre a formação do professor de Educação Física em Dança no 

percurso escolar 

 
Percurso 

escolar 
Critério Características do tipo de abordagem aprendido 

Professores de EF 

Fa Fr (%) 

 
 
 
Na escola 

Teve 
Danças tradicionais 1 3,57 

Expressão corporal 1 3,57 

 Subtotal 2 7,14 

Não teve Nenhuma 26 92,86 

Total 28 100,00 

 

 Fora da escola e formação em Dança do professor de Educação Física 
 

Observa-se na Tabela 86 que foram poucas as experiências de aprendizagem informal 

de Dança vivenciadas pelos professores de EF, sendo que 25 (89,29%) não tiveram 

quaisquer formações fora da escola. Apenas 2 professores participaram em atividades 

como dança jazz (7,14%) e um professor em danças sociais (3,57%). 

 
Tabela 86 Resultados da entrevista sobre a formação do professor de Educação Física em Dança no 

percurso de vida fora da escola 

 

Percurso 
escolar 

Critério Características do tipo de abordagem aprendido 
Professores de EF  

Fa Fr (%) 

Fora da 
escola 

Teve 
Dança jazz 2 7,14% 

Danças sociais 1 3,57% 

 Subtotal 3 10,71% 

Não teve Nenhuma 25 89,29% 

Total 28 100,00% 

 

 Formação inicial e formação em Dança do professor de Educação Física 

 

Em relação à formação inicial, os dados podem ser consultados na tabela 87, sendo 

possível observar que 19 professores, equivalente a 1/3 da amostra (67,86%) não 

tiveram formação em Dança (Tabela 87) na fase de licenciatura. No entanto, 9 

professores de EF (32,14%) tiveram essa oportunidade: 4 deles (14,29%) centrou a 
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aprendizagem nas danças sociais e tradicionais, 3 professores (10,71%) além das 

aprendizagens anteriores tiveram também a dança educativa, e 1 professor (3,57%), 

teve dança clássica ligada às piruetas e aos gestos da ginástica. Estes resultados 

revelam lacunas na formação do professor de EF e na aquisição de conhecimento em 

Dança, o que poderá estar relacionado com a sua (não) inclusão na planificação das 

aulas. Por outro lado, ao cruzarem-se os dados entre as características da Dança 

adquiridas na formação inicial (Tabela 87) e a abordagem de Dança projetada na 

planificação do professor de EF (Tabela 20), observamos, que existe relação entre 

aquilo que o professor faz (projetar a matéria alternativa de Dança) conduzido por 

aquilo que melhor conhece (danças sociais, aeróbica e tradicionais portuguesas).  

 

Tabela 87 Resultados da entrevista sobre a formação inicial do professor de Educação Física e a Dança 

 

Percurso 
profissional 

Critério Características do tipo de abordagem aprendido 
Professores de EF 

Fa Fr (%) 

Formação 
inicial 

Teve 

Danças sociais e tradicionais 4 14,29 

Dança educativa/expressão corporal 1 3,57 

Danças sociais/tradicionais/educativa 3 10,71 

Dança clássica ligada à ginástica  1 3,57 

 Subtotal 9 32,14 

Não 
teve 

Nenhuma 19 67,86 

Total 28 100,00 

 

 Formação contínua acreditada e formação em Dança do professor de 

Educação Física  

 

Na Tabela 88 observa-se que 20 dos professores (71,43%) não frequentaram qualquer 

formação acreditada em Dança, ao contrário de 8 (28,57%) que procuraram formação 

em danças sociais, tradicionais e aeróbica. Estes dados apontam para as questões 

relacionadas com os processos de aprendizagem ao longo da vida e, 

concomitantemente levam-nos a refletir (mais uma vez) acerca da oferta de formação 

neste domínio específico e nas respetivas condições de frequência.   
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Tabela 88 Resultados da entrevista sobre a formação continua acreditada do professor de Educação 

Física e a Dança 

 

Percurso 
profissional 

Critério Características do tipo de abordagem aprendido 

Professores de EF  
 

Fa Fr (%) 

 
Formação 
contínua  
acreditada 

 

Teve 

Danças sociais e tradicionais 2 7,14 

Dança tradicionais 1 3,57 

Danças sociais 2 7,14 

Danças sociais/tradicionais/aeróbica 3 10,72 

 Subtotal 8 28,57 

Não teve Nenhuma 20 71,43 

Total 28 100,00 

 

 Formação contínua não acreditada e formação em Dança do professor de 

Educação Física 

 

Na Tabela 89 visualiza-se que 16 professores de EF (57,14%) não frequentaram ações 

de formação contínua não acreditada em Dança. Por seu lado, 42,86% (12) procuraram 

formação, nomeadamente em danças sociais. A opção pelas danças sociais e danças do 

mundo é referida por 7,14% dos docentes (2) e as danças do mundo, tradicionais e hip-

hop são mencionadas apenas por 3,57% dos professores (1). Neste último caso, os 

docentes tentam - provavelmente - colmatar o vazio da formação inicial e do próprio 

percurso escolar. 

 

Tabela 89 Resultados da entrevista sobre a formação continua não acreditada do professor de Educação 

Física e a Dança 

 

Percurso 
profissional 

Critério Características do tipo de abordagem aprendido 

Professores EF  
 

Fa Fr (%) 

Formação 
contínua 
não 

acreditada 
 

Teve 

Danças sociais 6 21,43 

Danças sociais/danças mundo 2 7,14 

Dança criativa/danças mundo 1 3,57 

Danças do mundo 1 3,57 

Hip-hop/Jazz 1 3,57 

Grupo danças tradicionais 1 3,57 

                         Subtotal 12 42,86 

Não 

teve 
Nenhuma 16 57,14 

Total 28 100,00 

 

 Formação em Dança através de vídeos e outros meios do professor de 

Educação Física  

 

Observa-se que a maioria dos professores de EF (96,43%; 27) não recorre à 

observação de vídeos como auxiliar didático e pedagógico para colmatar necessidades 
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de formação em Dança. Apenas 1 professor (3,57%) manifestou recorrer a estes 

registos audioscriptovisuais para aprender danças sociais, aeróbica e tradicionais. 

 

 Práticas colaborativas com os pares profissionais e formação em Dança do 

professor de Educação Física 

 

Também se observa que 3 docentes (10,71%) adquiriram formação através de práticas 

colaborativas com pares profissionais de uma mesma escola, nomeadamente em 

danças sociais e em dança educativa. A maioria dos professores de EF (89,29%; 25) 

não recorre a este tipo de prática.  

Pode-se constatar a proficuidade do trabalho cooperativo como uma forma válida de 

colmatar lacunas e dificuldades quer na formação, quer no ensino da Dança e 

fortalecendo, de igual modo, o trabalho do grupo disciplinar de EF. 

Os resultados a nível da formação em Dança confirmam que a maioria dos professores 

de EF possui pouca experiência de Dança, assim como escassa formação (inicial e 

contínua). O recurso aos meios auxiliares didáticos (como vídeos) é pouco valorizado, 

assim como, as práticas cooperativas para potenciar a formação em Dança. 

 

6.2.3 Grau de conhecimento de Dança do professor de Educação Física adquirido 

no percurso escolar e profissional 

 

Como já tivemos oportunidade de referir, a experiência pessoal encontra-se imbricada 

na profissionalidade. Esta natureza indissociável permite compreender determinados 

comportamentos, atitudes e ações.  

Através dos resultados do questionário (tendo sido inquiridos 425 professores de EF) 

foi possível obter informação sobre o grau de conhecimento de Dança no percurso de 

vida do professor de EF (escola básica, secundária e fora da escola) 

Quanto à formação profissional organizaram-se os resultados relacionados com o grau 

de conhecimento adquirido na licenciatura e na formação contínua acreditada e não 

acreditada. Este tipo de conhecimento é baseado na experiência e no conhecimento 

formal adquirido basicamente na formação inicial e contínua do professor. No 

seguimento dos pontos anteriores, a Tabela 90, pretende sistematizar a informação 
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relativa aos percursos que possibilitaram a construção de conhecimento para o ensino 

da Dança. 

 

Tabela 90 Resultados sobre o grau de conhecimento adquirido em Dança no percurso de vida e de 

formação profissional do professor de Educação Física obtidos por questionário 
 

  
Não tive 

dança 
Ins 

 
Pouco 

suficiente S Boa 
Muito 
Boa Omissos Total 

Escola de ensino 
básico 

 
Fa 338 16 18 3 6 6 38 425 

 Fr 79,53 3,76 4,24 0,71 1,41 1,41 8,94 100,00 

Escola secundária Fa 307 29 31 13 5 5 35 425 

 Fr 72,24 6,82 7,29 3,06 1,18 1,18 8,24 100,00 

Fora da escola Fa 141 28 49 64 73 37 33 425 

 Fr 33,18 6,59 11,53 15,06 17,18 8,71 7,76 100,00 

Licenciatura Fa 83 49 98 70 86 27 12 425 

Fr 19,53 11,53 23,06 16,47 20,24 6,35 2,82 100,00 

Formação contínua 
acreditada 

Fa 195 20 32 50 69 36 23 425 

Fr 45,88 4,71 7,53 11,76 16,24 8,47 5,41 100,00 

Formação contínua não 
acreditada 

Fa 98 34 51 74 90 52 26 425 

Fr 23,06 8,00 12,00 17,41 21,18 12,24 6,12 100,00 

Legenda INS insuficiente; S suficiente 

 

Observa-se que a maioria dos professores de EF (79,53%; 338) não teve dança na 

escola no ensino básico. Dos 11,53% professores (49) que tiveram Dança, 8,00% (34) 

consideram-na insuficiente e/ou pouco suficiente, ao passo que para 3,63% (15) foi 

suficiente, boa e muito bom. No ensino secundário 72,24% dos docentes (307) não 

teve Dança. Para 14,11% (60), o conhecimento adquirido neste ciclo de ensino foi 

insuficiente e/ou pouco suficiente e para 5,42% dos professores (43) foi suficiente, 

bom e muito bom.   

Fora da escola 33,18% dos professores de EF (141) não teve Dança e daqueles que 

tiveram 55,05% (251) indicam ter adquirido conhecimento de forma insuficiente e 

pouco suficiente em 18,11% (77) ao passo que 40,95% (174) considera-o suficiente, 

bom e muito bom. Ressalva-se que deixaram de responder a esta questão nos três itens 

apresentados (ensino básico, secundário e fora da escola) 8,94%; 8,24% 5 7,76% 

professores, respetivamente. 

Observa-se que é fora escola que alguns dos professores de EF (75,54%) tiveram a 

oportunidade de ter maior contacto e conhecimento de Dança, o que significa ter sido 

um conhecimento não democratizado, se perspetivado da escola pública. 

Na licenciatura é de destacar-se que 83 professores de EF (19,53%) não tiveram 

Dança, ao passo que 34,59% (147) manifestam ter adquirido esse conhecimento de 

maneira insuficiente e/ou pouco suficiente. Em contrapartida, mais da metade dos 
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professores (51,06%; 183) adquiriu conhecimento suficiente, bom e muito bom na 

licenciatura, proporcionando-lhes as bases do conhecimento de Dança destinado ao 

ensino. Destacamos ainda que 12 professores de EF (2,82%) não responderam a esta 

questão. 

A formação contínua acreditada, que faz parte da componente da avaliação do 

desempenho docente não mobilizou os professores para a vertente da Dança (45,88%; 

195). Daqueles que frequentaram, 52 professores de EF (12,24%) admitem não ter 

adquirido conhecimento suficiente, daí que não assumam funções de ensino, ao passo 

que 155 dos professores de EF (36,47%) reconhece a contribuição da formação 

contínua acreditada na obtenção de conhecimento suficiente, bom e muito bom em 

Dança. Sublinhamos que 5,41% dos professores não respondeu a esta questão. 

Observa-se que a formação contínua não acreditada mobilizou os docentes de EF em 

maior expressão do que a formação contínua acreditada. Ignorando-se as possíveis 

justificações identificamos que 98 professores de EF (23,06%) não tiveram Dança e 

que 85 (20,00%) tiveram esta modalidade, ainda que adquirindo poucos 

conhecimentos. Contrariamente, mais da metade dos professores de EF (50,83%; 216) 

manifestou ter adquirido conhecimento suficiente, bom e muito bom em Dança. 

Por outro lado, os resultados apontam para a necessidade de impulsionar-se a 

formação contínua acreditada de Dança para valorizar a profissão docente e para 

melhorar as aprendizagens dos alunos. Neste sentido, este tipo de formação deve ser 

descentralizada para que efetivamente todos os professores possam ter acesso à sua 

frequência.  

 

6.2.4 Grau de conhecimento didático de Dança do professor de Educação Física 

adquirido no percurso profissional 

 

Além do conhecimento de conteúdo, torna-se imperioso perceber como é que os 

professores participantes no estudo “desconstroem” a informação e a tornam 

aprendível para os alunos, pelo que, em sentido lato, se trazem à discussão as 

metodologias didáticas (gerais e específicas), importando perceber onde foram 

abordadas e desenvolvidas. Os resultados encontram-se sistematizados na Tabela 91. 
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Tabela 91 Resultados sobre o grau de conhecimento didático adquirido em Dança no percurso de 

formação profissional do professor de Educação Física obtidos por questionário 

 

  
Não tive  Ins 

Pouco 

suficiente S Boa 

Muito 

Boa Omissos Total 

Na licenciatura Fa 95 61 82 88 71 17 11 425 

Fr 22,35 14,35 19,29 20,71 16,71 4,00 2,59 100,00 

Na formação contínua  

acreditada 

Fa 182 20 36 56 63 32 36 425 

Fr 42,82 4,71 8,47 13,18 14,82 7,53 8,47 100,00 

Na formação contínua 
não acreditada 

Fa 101 36 65 67 84 45 27 425 

Fr 23,76 8,47 15,29 15,76 19,76 10,59 6,35 100,00 

Legenda INS insuficiente; S suficiente 

 

Para 143 professores de EF (33,64%) o conhecimento didático adquirido na 

licenciatura foi insuficiente e/ou pouco suficiente e 176 (41,42%) são da opinião de 

que foi suficiente, bom e muito bom. Todavia 95 professores de EF não tiveram esta 

abordagem (22,35%) e 11 não responderam à questão (2,59%). Deste modo, 

observam-se lacunas no conhecimento didático em Dança. 

A formação contínua acreditada mobilizou 207 docentes de EF, para os quais 13,18% 

(56) o conhecimento didático adquirido foi insuficiente e pouco suficiente. Em 

contrapartida, a formação continua acreditada foi uma mais-valia para 35,53% dos 

docentes (151), atendendo-se ao facto de que 42,82% (182) não realizaram este tipo de 

formação. Todavia 11 professores (2,59%) ficaram sem responder a questão em causa.  

A formação contínua não acreditada é relativamente mais procurada pelos professores 

de EF provavelmente por haver maior oferta no mercado. Assim, 297 professores de 

EF (69,87%) frequentaram ações de formação não acreditadas, dos quais 23,76% 

(101) consideram pouco suficiente o conhecimento didático adquirido. Por outro lado, 

46,11% dos docentes de EF (196) adquiriu conhecimento didático suficiente, bom e 

muito bom. Não tiveram formação didática em Dança 23,76% professores de EF 

(101). Todavia 27 professores (6,35%) ficaram indiferentes em responder a esta 

questão. Este resultado mostra que a formação contínua não acreditada também pode 

promover e aprofundar o conhecimento didático do professor de EF, o qual é 

indispensável para o sucesso pedagógico de uma aula de Dança. 

 

6.2.5 Gosto pela Dança do professor de Educação Física  

 

Já tivemos oportunidade de mencionar que o gosto pessoal do professor está implícito 

na regulação das interações educativas e que ainda não sendo formuladas de forma 

consciente, podem influenciar a sua prática. Deste modo julgamos que o gosto do 
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professor pela Dança pode influir a sua inserção na planificação, bem como o modo 

como transmite o conteúdo e até mesmo a sua promoção em contexto escolar. 

Conforme a Tabela 92, apenas 2 professores de EF (7,14,%) afirmam gostar muito de 

Dança. A maioria dos professores de EF (85,72%; 25) afirma gostar de forma 

moderada, o que, na generalidade, traduz uma visão bastante positiva. Apenas 11 

professores de EF (39,39%) afirmam gostar intrinsecamente da Dança, 4 professores 

de EF (14,29%) reconhece gostar da Dança apesar das próprias dificuldades, e 3 

(10,71%) destacam gosto e procuram formação nesta matéria, assim como outro grupo 

com igual valor, admite gostar apenas de observar Dança. Há 2 professores (7,14%) 

que admitem ter aprendido a gostar da Dança no processo de formação contínua, 

enquanto, um professor destaca gostar apenas de algumas formas de Dança. 

Contrariamente, um grupo de 2 professores (7,14%) assumem não gostar de Dança. 

 

Tabela 92 Resultados sobre o gosto do professor de Educação Física pela Dança obtidos por entrevista 

 
Gosto pela 

Dança 
Características 

Professor de EF 

Fa Fr (%) 

       Muito 
Gosta muito 2 7,14 

Subtotal 2 7,14 

    Moderado 

Gosta intrinsecamente 11 39,29 

Gosta, apesar das próprias dificuldades 4 14,29 

Gosta e procura formação 3 10,71 

Gosta só de algumas formas de Dança 1 3,57 

Aprendeu a gostar na formação contínua 2 7,14 

Gosta apenas de observar  3 10,72 

Subtotal 24 85,72 

Não gosta 

Não gosta muito, mas cumpre  1 3,57 

Não gosta e não faz 1 3,57 

Subtotal 2 7,14 

Total 28 100,00 

 

Em síntese encontramos um grupo de profissionais de EF que manifesta gosto 

moderado pela Dança. Entre os obstáculos colocados, à semelhança das dificuldades 

apontadas nos pensamentos pós-ativos, fazem-se presentes as dificuldades sentidas na 

prática de Dança, assim como a disponibilização de formação ajustada. 

 

6.2.6 Grau de satisfação do professor de Educação Física pelo ensino da Dança  

 

Relativamente ao grau de satisfação do professor de EF pelo ensino da Dança, a 

informação recolhida, depois de categorizada e quantificada, foi organizada na Tabela 

93.  
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Tabela 93 Resultados sobre o grau de satisfação do professor de Educação Física pelo ensino da Dança 

obtidos por entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, 22 professores de EF (78,57%) afirmam possuir gosto moderado pelo ensino 

da dança, sendo que 13 (46,43 %) mobilizam-se intrinsecamente e 5 (17,86%) 

aprenderam a gostar. De igual modo, constata-se, através dos seus testemunhos, que ao 

longo do percurso profissional houve mudança de atitudes e de práticas a partir do 

envolvimento e da implicação nas atividades de Dança realizadas na escola: 

“Curiosamente, já depois de formado, um colega meu convidou-me para ir fazer uma 

formação de Dança com o Professor X e eu gostei imenso. Desde ai faço sempre, 

aquilo que os Programas Nacionais indicam” (Professor 41, entrevista 41, Maio, 

2011). 

Por outro lado, 2 professores de EF (7,14%) manifestam possuir dificuldades no 

ensino da Dança e outros 2 docentes gostam, mas não sabem ensina-la, ao passo que 4 

(14,29%) assumiram não ensinar a modalidade acusando a necessidade de investir-se 

mais nos saberes e nas competências do profissional de EF em Dança. 

Observa-se que existe coerência entre as respostas do professor de EF quanto ao gosto 

pela Dança (Tabela 92) e pelo ensino (Tabela 93), existindo um grupo de 39,29% que 

manifesta gosto intrínseco pela Dança e, paralelamente, um grupo de 46,43% de 

professores que expressa gosto pelo seu ensino. Neste ponto, as dificuldades sentidas 

pelos professores emergem como aspeto fulcral para o desenvolvimento desta matéria, 

assim como a necessidade de formação.  

 

6.2.7 Formas de Dança favoritas do professor de Educação Física 

 

De forma geral, pode constatar-se através da Tabela 94 que as respostas dos 

Satisfação Indicadores 
Professor de EF 

Fa Fr (%) 

Elevada 
Gosta muito 2 7,14 

Subtotal 2 7,14 

Moderada 

Gosta de ensinar 13 46,43 

Aprendeu a gostar de ensinar Dança 5 17,86 

Gosta, apesar das dificuldades 2 7,14 

Gosta, mas não sabe ensinar 2 7,14 

Subtotal 22 78,57 

Satisfação  
não verificada 

Sem resposta porque não ensina 
Dança na escola 

4 14,28 

Subtotal 4 14,28 

                              Total 28 100,00 
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participantes no estudo são muito diversificadas, embora 6 docentes de EF (21,43%) 

destaquem as danças sociais/latinas como favoritas e 5 (17,86%) refira as Danças de 

Salão (diferencia-se das danças sociais por possuir vertente competitiva). Estes 

resultados são coerentes com o tipo de abordagem projetado na planificação do ensino 

da Dança (apresentado no capítulo dos pensamentos pré-ativos na Tabela 20). Outros 

4 professores de EF (14,29%) preferem observar e apreciar a Dança. 

 

Tabela 94 Resultados sobre as formas de Dança favoritas do professor de Educação Física obtidas por 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É de mencionar que 10,71% dos inquiridos (3) optam pelas danças de expressão livre, 

características de espaços como discotecas, boîtes, danceterias, nos quais as pessoas se 

juntam para dançar sem estereótipos, sem passos codificados ou técnicas e obedecendo 

unicamente ao ritmo ou à melodia sugerida pela música, visando a exteriorização dos 

seus sentimentos e estado de espírito. Todavia 2 professores de EF (7,14%) preferem 

todas as formas de Dança, onde se incluem as formas de danças recreativas (ou 

tradicionais e sociais), expressivas, teatrais e de atividade física ou fitness. Outros 

(7,14%) salientam a dança tradicional portuguesa e apenas 1 professor (3,57%) elege 

dança urbana (hip-hop). Em igual valor, outros professores escolhem a dança 

escocesa, todas as danças menos hip-hop ou a dança tradicional portuguesa. Em 

oposição 1 resposta indica não ter formas de dança favorita.  

Formas de Dança 

Respostas do professor  
de EF 

Fa Fr (%) 

Danças de Salão 5 17,86 

Danças sociais/latinas 6 21,43 

Dança urbana (hip-hop) 1 3,57 

Fitness/aeróbica 1 3,57 

Expressão livre 3 10,71 

Dança tradicional portuguesa 2 7,14 

Dança escocesa 1 3,57 

Todas 2 7,14 

Todas menos hip-hop 1 3,57 

Todas, menos a dança tradicional portuguesa 1 3,57 

Gosto só de ver Dançar 4 14,29 

Nenhuma 1 3,57 

Total de resposta 28 100,00 
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6.2.8 Importância atribuída ao ensino da Dança comparativamente com outras 

matérias de ensino na área de Educação Física 

 

Nesta subcategoria recorreremos, em primeiro lugar, aos resultados obtidos através do 

questionário, tendo sido inquiridos 425 professores de EF quanto ao grau de 

importância atribuído ao ensino da Dança. Os resultados podem ser visualizados na 

Tabela 95. 

 
Tabela 95 Resultados do questionário sobre o grau de importância atribuída ao ensino da Dança pelo 

professor de Educação Física 
 

  
Nenhuma Muito  

pouca 

Indiferente Alguma Muita Omissos 

 

Total 

 

Na área da Educação 
Física 

Fa 11 9 11 161 201 32 425 

 Fr (%) 2,59 2,12 2,59 37,88 47,29 7,53 100,00 

 

A maioria dos professores (47,29%; 201) reconhece que o ensino da Dança é muito 

importante na área de EF. Todavia um universo de expressão (ainda) significativa 

perpassa uma visão menos positiva deste domínio considerando ter alguma 

importância (37,88%; 161) para o desenvolvimento integral dos alunos, ao passo que 

(14,82%) de professores de EF (63) situam as suas respostas em nenhuma; muito 

pouco; indiferente e, todavia, permanecem indiferentes ou omissos perante a questão 

colocada.  

Posteriormente na fase de entrevista foi complementada esta informação indagando-se 

o grau de importância da Dança comparativamente com as outras matérias de EF. Para 

esta subcategoria foram auscultados todos os professores de EF (57 professores de EF) 

exceto 4 professores de EF que apenas ministram Dança na área de EA. Os resultados 

foram sistematizados e podem ser consultados na Tabela 96. 

Para a maioria dos professores de EF (52,63%; 30), a Dança é uma matéria igual às 

outras e promotora da formação eclética do aluno: Lá está, o equilíbrio dos desportos 

individuais, desportos coletivos, atividades físicas de expressão, dança…Há que dar 

tudo. (Professor 45, entrevista 45, Junho, 2011). 
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Tabela 96 Resultados sobre o grau de importância da Dança comparativamente com outras matérias na 

perceção do professor de Educação Física obtidos por entrevista 

 

Matéria de Dança Indicadores 

Respostas do 
professor de EF 

Fa Fr (%) 

Extrema importância 
Por promover o desenvolvimento integral do 
aluno 

3 5,26 

Fundamental e 
complementar 

Por ser expressiva 
Por ser uma arte 
Por trabalhar a postura e equilíbrio 
Por trabalhar as emoções 

Por trabalhar aspetos sociais 
Por trabalhar a motricidade em presença da 
música 

15 26,32 

Igual às outras 
matérias 

Por promover formação eclética 30 52,63 

Menor importância 

Por dar-se menos horas na planificação anual 3 
5,26 

 

Por estar na moda 2 3,51 

Por ser dispensada 4 7,02 

Total 57 100,00 

 

Na opinião de 26,32% dos docentes (15), a Dança é entendida como matéria 

fundamental e complementar, por desenvolver a expressão, as emoções, os aspetos 

sociais, assim como a postura, o equilíbrio e a motricidade: “Há áreas que para mim 

são básicas no desenvolvimento quer da personalidade, quer das emoções, quer da 

própria corporalidade (…) a dança é uma delas” (Professor 41, entrevista 41, Maio, 

2011). 

Contudo, para um grupo reduzido de professores, a Dança é de extrema importância 

(5,26%; 3) comparada com as outras matérias de EF, atendendo ao facto de que 

promove o desenvolvimento integral do aluno, nomeadamente o seu envolvimento 

com a comunidade: “É mais importante porque os alunos tinham que apresentar 

alguma coisa à comunidade” (Professor 48, entrevista 48, Junho, 2011). 

Em contrapartida, para 15,79% dos professores de EF (9), a Dança é uma matéria de 

menor importância por lhe serem atribuídas poucas horas na planificação (5,26%; 3) 

ou mesmo dispensada (7,02%; 4) e por ser uma matéria que está na moda (3,51%; 3): 

“Acho que a maioria dos Professores da minha escola dispensa no máximo duas 

aulas para a dança” (Professor 27, entrevista 27, Maio, 2011). 

À semelhança do questionário e da entrevista, a aplicação do repertório da grelha de 

Kelly também permitiu indagar e refletir com os professores de EF (61) acerca das 
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suas crenças, nomeadamente sobre a importância do desenvolvimento dos conteúdos 

de Dança em contexto escolar. Os resultados foram sistematizados na Tabela 97. 

 

Tabela 97 Frequência de constructos da grelha de Kelly – Concepções acerca da importância da Dança 

na perspetiva do professor de Educação Física obtido por entrevista 

 

 

 

É possível observar que, nas aulas de EF, os professores referem com maior 

frequência a importância do ensino da Dança direcionado para o modelo BCD 

(47,54%, 29 professores), o qual combina e integra três concepções: a promoção do 

domínio físico (modelo B), a promoção do domínio pessoal e social (modelo C) e a 

promoção do domínio criativo (modelo D).  

Para 13,11% dos professores (8), o modelo D é aquele que melhor define a 

importância dos conteúdos de Dança em contexto escolar, visto promover o domínio 

criativo. Observa-se na combinação de modelos que o modelo D é o denominador 

comum a todos. 

É interessante constatar que o modelo A [não há contribuição na promoção de qualquer 

domínio humano] não é indicado, o que nos leva a considerar que os professores de EF 

Modelo 

Importância do 

conteúdo 

Professor de EF 

B Fa 4 

  Fr (%) 6,56 

C Fa 1 

 Fr (%) 1,64 

D Fa 8 

 Fr (%) 13,11 

BC Fa 6 

 Fr (%) 9,84 

BD Fa 4 

 Fr (%) 6,56 
 

CD Fa 1 

 Fr (%) 1,64 

BCD Fa 29 

 Fr (%) 47,54 

Não lecionam Fa 8 

 Fr (%) 13,11 

Total de 
respostas 

Fa 61 

 Fr (%) 100,00 

Legenda: 

 
Modelo A: Não há contribuição 

na promoção de qualquer domínio 

humano. 

Modelo B: Contribuição na 

promoção do domínio físico. 

Modelo C: Contribuição na 

promoção do domínio pessoal e 

social. 

Modelo D: Contribuição na 

promoção do domínio criativo. 

Modelo E: Nova concepção 

Modelo BC: Contribuição na 

promoção do domínio físico e 

promoção do domínio pessoal e 

social. 

Modelo BD: Contribuição na 

promoção do domínio físico e 

promoção do domínio criativo. 

Modelo CD: Contribuição na 

promoção do domínio pessoal, 

social e promoção do domínio 

criativo. 

Modelo BCD: Contribuição na 

promoção do domínio físico, 

domínio pessoal e social e do 

domínio criativo. 
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reconhecem a importância do conteúdo de Dança. Também não houve referência ao 

modelo E relativo à criação de uma nova concepção.  

Em síntese verificou-se, através dos resultados do questionário, que a maioria dos 

professores de EF reconhecem a importância do ensino da dança (85,17%), enquanto 

os restantes 14,83% relativizam-na. Este resultado é corroborado na frequência de 

constructos da grelha de Kelly mostrando que o professor de EF possui uma visão 

integrada da Dança visando promover em primeiro lugar o domínio criativo do 

movimento, seguido da promoção do domínio físico e, por último, do domínio pessoal 

e social do aluno. Já na entrevista mais da metade dos professores (52,63%) 

posicionam-se referindo que a Dança é uma matéria igual às outras matérias de EF por 

promover a formação eclética do aluno, riqueza e variedade motora.  

 

6.2.9 Valor pedagógico e artístico atribuído ao ensino da Dança pelo professor de 

Educação Física 

 

Através do questionário foi possível diferenciar um conjunto de propostas quanto ao 

valor que o professor de EF atribui ao ensino da Dança. Decidiu-se reagrupar as 

intensidades valorizo e valorizo muito como evidencia a Tabela 98. 

Assim, os principais valores do ensino da Dança traçados pelos docentes de EF são: 

 

 Desenvolvimento da capacidade de expressão (93,89%; 399); 

 Desenvolvimento da capacidade criativa (91,53% ; 389); 

 Desenvolvimento do ritmo e das estruturas espaciais e ações perceptivo 

motoras (91,06%; 387); 

 Desenvolvimento das competências sociais e de relação (90,12%; 383). 
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Tabela 98 Resultados sobre o valor pedagógico e artístico que o professor de Educação Física atribui ao 

ensino da Dança na escola obtidos por questionário 

 

Valor atribuído ao ensino da Dança 
 

Não 

valorizo 

Valorizo 

pouco NV/ND Valorizo 

Valorizo 

muito Omissos Total 

Sensibiliza para a arte Fa 9 20 67 212 102 15 425 

 Fr 2,12 4,71 15,76 49,88 24,00 3,53 100,00 

Desenvolve a capacidade  Fa 2 1 10 156 243 13 425 

de expressão Fr 0,47 0,24 2,35 36,71 57,18 3,06 100,00 

Desenvolve a capacidade  Fa 3 4 16 153 236 13 425 

Criativa Fr 0,71 0,94 3,76 36,00 55,53 3,06 100,00 

Promove a educação  Fa 7 6 69 182 144 17 425 

Estética Fr 1,65 1,41 16,24 42,82 33,88 4,00 100,00 

Desenvolve a capacidade  Fa 4 3 39 186 176 17 425 

de comunicação Fr 0,94 0,71 9,18 43,76 41,41 4,00 100,00 

Desenvolve o ritmo e as estruturas  Fa 3 1 21 123 264 13 425 

espaciais /acções perceptivo motoras Fr 0,71 0,24 4,94 28,94 62,12 3,06 100,00 

Desenvolve a auto-estima e auto- Fa 2 14 24 142 229 14 425 

Confiança Fr 0,47 3,29 5,65 33,41 53,88 3,29 100,00 

Desenvolve a capacidade cognitive Fa 5 18 66 189 131 16 425 

 Fr 1,18 4,24 15,53 44,47 30,82 3,76 100,00 

Desenvolve a postura Fa 3 3 24 150 231 14 425 

 Fr 0,71 0,71 5,65 35,29 54,35 3,29 100,00 

Promove estilos de vida saudáveis Fa 4 13 36 159 197 16 425 

 Fr 0,94 3,06 8,47 37,41 46,35 3,76 100,00 

Desenvolve competências sociais e  Fa 2 9 14 136 247 17 425 

de relação Fr 0,47 2,12 3,29 32,00 58,12 4,00 100,00 

Desenvolve valores essenciais do ser  Fa 9 6 31 149 213 17 425 

humano ( respeito, participação) Fr 2,12 1,41 7,29 35,06 50,12 4,00 100,00 

Promove o sucesso escolar e as  Fa 6 20 79 189 115 16 425 

aprendizagens escolares Fr 1,41 4,71 18,59 44,47 27,06 3,76 100,00 

Promove a inclusão escolar Fa 7 13 42 158 187 18 425 

 Fr 1,65 3,06 9,88 37,18 44,00 4,24 100,00 

Promove a interculturalidade Fa 2 9 39 174 182 19 425 

 Fr 0,47 2,12 9,18 40,94 42,82 4,47 100,00 

Promove a cidadania activa dos  Fa 7 14 62 178 143 21 425 

Alunos Fr 1,65 3,29 14,59 41,88 33,65 4,94 100,00 

Legenda NV/ND não valorizo, não desvalorizo 

 

Na entrevista, dadas as características do discurso oral, os professores inquiridos 

focam múltiplos aspetos que integram diversos domínios, razão pela qual as 

frequências absolutas são superiores ao número de participantes da amostra (respostas 

múltiplas). A amostra foi reorganizada, contemplando 28 professores (puros) que 

apenas ministram Dança na área de EF, podendo os resultados ser consultados na 

Tabela 99. 
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Tabela 99 Resultados sobre o valor pedagógico e artístico atribuído ao ensino da Dança pelo professor 

de Educação Física obtidos por entrevista 

 

Valor pedagógico e 
artístico 

Indicadores 

Respostas do 
professor de EF 

Fa Fr (%) 

Percetivo-motor 
Coordenação, ritmo, exploração de espaço, passos, 
qualidades motoras, postura, educação do corpo, 

fitness 
4 7,14 

Socialização 
Desinibição, comunicação, expressão, interação, 

integração, convivência através do trabalho 
individual, a pares e em grupo 

12 21,43 

Criatividade 
Imaginação. Ideias em ação 

 
3 5,36 

Atitudes, emoções e 
sentimentos 

Respeito, disciplina, autonomia, amizade, 
cooperação, partilha, harmonia, empenho, 

responsabilidade, união, superação, combatividade, 
perseverança, trabalho, autoestima, autocontrole, 

solidariedade 

28 50,00 

Afetivo 
Sexualidade, afetos, corporeidade 

 
5 8,93 

Cultural 
Identidade, história, promoção de cultura de Dança 

na escola 
1 1,79 

Curricular 
Diversificação de conteúdo de aula 

 
1 1,79 

Interdisciplinar 
Interação com música 

 
2 3,57 

Total de respostas 56 100,00 

 

Conforme se pode observar, o valor pedagógico que mais se revela em 28 respostas 

dos professores de EF (50,00%) tem a ver com a interiorização de atitudes, emoções e 

sentimentos pelo aluno, priorizando o respeito, a disciplina, a autonomia, a amizade, a 

cooperação, a partilha, a harmonia, o empenho, a responsabilidade, a união, a 

superação, a combatividade, a perseverança, o trabalho, a solidariedade, a autoestima e 

o autocontrolo.  

Segue-se o domínio da socialização referido por 12 docentes (21,43%), destacando-se 

a desinibição, a comunicação, a expressão, a integração, a convivência, o trabalho 

individual, em pares e em grupo.  

Outro domínio prioritário para 8,93% dos professores de EF (5) é a afetividade 

(promoção de afetos, sexualidade e corporeidade do aluno), seguido das capacidades 

percetivo-motoras (7,4%; 4) e do trabalho da coordenação, do ritmo, da exploração do 

espaço, do ensino de passos, das qualidades motoras, da postura, da educação do corpo 

e do fitness. Os domínios com menor expressão são a criatividade relacionando-a com 

a imaginação e ideias em ação (5,36%; 3), a interdisciplinaridade com a música 

(3,57%; 2), a dinâmica curricular que se imprime através da Dança e a cultura (1,79%; 

1). 
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Cruzando a informação com a visão integrada da importância atribuída ao ensino da 

Dança (o domínio criativo, físico e de promoção pessoal e social do aluno) e o valor 

pedagógico e artístico observa-se que o professor valoriza as atitudes, emoções e 

sentimentos dos alunos, seguido do domínio social, afetivo e motor. No entanto, 

constata-se que o domínio da criatividade, ao qual se atribuiu importância é pouco 

valorizado na direccionalidade que se dá ao ensino da Dança e, consequentemente ao 

seu valor artístico no âmbito da EF. Portanto o valor artístico da Dança que podia ser 

transmitido através da matéria nuclear não é contemplado pelo professor de EF. 

 

6.2.10 Significado pessoal do professor de Educação Física sobre a Dança  

 

Na organização desta subcategoria ressalva-se que as frequências se referem a 

respostas múltiplas (isto é, cada professor podia optar por mais do que uma resposta), 

sendo apenas considerados aqueles que lecionam Dança na área de EF, perfazendo um 

total de 28 sujeitos. A informação recolhida encontra-se sistematizada na Tabela 100. 

 

Tabela 100 Resultados do significado pessoal do professor de Educação Física sobre a Dança obtidos 

por entrevista 

 

Significado Características 

Respostas do 
professor EF  

Fa Fr (%) 

Atividade física 
Ritmo/música e movimentos, movimento do 
corpo, coordenação de movimentos 

9 20,00 

Expressão 

Descomplexar, libertar o corpo, exprimir ideias, 
libertar sentimentos, emoções, opiniões, gestos, 
criação, pensamentos e movimentos, expressão 
através do corpo, partilha 

26 57,78 

Forma de 
linguagem 

Comunicação corporal 3 6,67 

Atividade 
curricular 

Gestão de aula/cumprimento curricular 2 4,44 

Arte 
 

Manifestação artística 2 4,44 

Insignificante Reduzido  3 6,67 

Total de respostas 45 100,00 

 

Observa-se que o significado referido nas respostas múltiplas dos professores de EF 

(42) reveste-se de uma diversidade de concepções, destacando-se a Dança como 

expressão (57,78%; 26): 

 

Acaba por ser a expressão não só de sentimentos e estados de espírito, 

mas muitas vezes uma expressão de opiniões, de gostos, utilizar o 
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movimento para transmitir algo. Eu considero a Dança como uma grande 

forma de linguagem gestual, é uma forma muito especial de exercer a 

linguagem corporal. (Professor 13, entrevista 13, Julho, 2011). 

 

Destaca-se também, como atividade física em (20%; 9) e em menor expressão como 

forma de linguagem (6,67%; 3) e como atividade curricular (4,44%; 2). Curiosamente 

para 4,44% dos professores (2) a Dança possui um significado artístico. Todavia, 

percebe-se que para 3 professores a Dança não possui qualquer nexo ou aproximação.  

Para este núcleo de docentes, a Dança centra-se na possibilidade humana de poder 

expressar sentimentos e emoções que fazem parte do desenvolvimento pessoal e social 

do aluno, em paralelo com o aspeto físico (por exemplo, ritmo ou coordenação). 

Constatamos deste modo, que o desejo implícito da maioria dos professores de EF é 

atingir estados mais profundos dos alunos através da Dança. A questão que se coloca é 

como chegar a estes? Que conhecimento de Dança se deve possuir? A que 

procedimentos didáticos se deve recorrer? Qual o caminho pedagógico que se deve 

percorrer?  

 

6.2.11 Discussão intra-área de Educação Física acerca das teorias e crenças do 

professor 

 

Na presente discussão observa-se à partida um paradoxo relativamente à função do 

professor enquanto agente de ensino e a sua formação em Dança. Se por um lado 

detém a responsabilidade de massificar e de enraizar a cultura de Dança em contexto 

escolar por fazer parte do PNEF (2001), por outro lado constata-se a sua deficitária 

formação que não acompanha as exigências curriculares, calculando-se que quase 

20,00% dos professores a nível nacional 
100

 não cumpram plenamente as suas funções, 

principalmente por não ter conhecimento e formação em Dança. Todavia, a formação 

inicial parece comprometida para cerca de 35,00% dos professores, quando indicam 

ter adquirido conhecimento de conteúdo e didático insuficiente e/ou pouco suficiente. 

Esta informação poderá mobilizar e potenciar mecanismos ajustados na formação 

inicial e na formação contínua que neutralizem o entrave manifestado por muitos 

professores de EF.  

                                                
100

 São os professores que não incluem a Dança na planificação segundo os resultados obtidos através do questionário.  
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Foi ainda possível observar, através do cruzamento das informações recolhidas e 

sistematizadas, que a escolha dos conteúdos de Dança incluídos na planificação, 

principalmente das danças sociais, aeróbica e dança tradicional portuguesa, são 

influenciados quer pelo gosto (dança favorita), quer pelo próprio conhecimento 

adquirido pelo professor de EF na formação inicial (32,14%), na formação contínua 

acreditada (28,57%) e na formação contínua não acreditada (42,86%). Estes resultados 

remetem-nos aos estudos de Pajares (1992) e de Marrero (1993) quando relacionam as 

crenças do professor com as conotações afetiva e valorativa, as quais atuam como 

filtros de informação, influenciando a forma como este assimila e mobiliza o 

conhecimento. Por sua vez, o estudo de Vera e Jimenez (1997) acentua que a escolha 

do conteúdo como saber cultural é influenciado pelos sentimentos do professor, 

fazendo-nos entender que, em muitos casos, há uma relação entre a escolha da matéria 

alternativa de Dança feita pelo professor ou pelo Grupo Disciplinar e os seus gostos 

pessoais. 

Dando seguimento à análise, estes resultados sugerem que a integração da matéria 

alternativa de Dança na área das atividades rítmicas e expressivas no PNEF (2001) foi 

uma escolha pertinente, por despertar interesse e responsabilidade de ensinar Dança 

por parte dos professores de EF, incluindo-a na sua planificação. Contudo, torna-se 

oportuno chamar a atenção para o facto do conteúdo da dança educativa ou criativa 

(matéria nuclear) ter ficado aquém do expectável no ensino massivo escolar, o que 

poderá ser melhor refletido entre os respetivos agentes educativos responsáveis pelo 

desenvolvimento curricular da EF. 

Utilizando o instrumento
101

 reflexivo de Atkin (1996) sobre o desenvolvimento de 

práticas educativas coerentes com os valores e as crenças do professor, não 

encontramos coerência nos resultados do questionário e a grelha de Kelly, quando o 

professor de EF refere atribuir importância ao ensino da Dança por desenvolver a 

capacidade criativa do aluno, manifestando projetar na sua prática a matéria 

alternativa
102

 dos PNEF (2001) que não se destina propriamente a promover a 

criatividade (Kassing & Jay, 2003) ou a capacidade de expressão (Alemán & Serrano, 

2001). 

                                                
101

 Ver figura 4. 
102

 São as danças sociais, a dança tradicional portuguesa e a dança aeróbica, caracterizadas por estar composta de 

passos a serem reproduzidos, deslocações (formações, figuras, posições com o parceiro) e técnica de movimento 

específico. 
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Quanto aos valores pedagógicos que o professor indica promover na prática do ensino 

da Dança (matéria alternativa), parece haver maior concordância por direcionar-se 

para a promoção das atitudes dos alunos (respeito, disciplina, autonomia, amizade, 

cooperação, partilha, empenho, harmonia, responsabilidade, união, superação, 

perseverança e trabalho), aspetos também destacados por Bueno e Rocha (2007) e 

Santos (2008) ao referenciar os benefícios da dança social e da dança tradicional em 

contexto escolar. 

A significação da Dança para o professor de EF caracteriza-se pela diversidade de 

respostas, direcionado sobretudo para expressão humana (57,78%). Assim, 

relativamente à Dança, não se observa que, este grupo de docentes lhe atribua um 

significado mais pessoal e profundo. Este resultado reflete-se nas respostas de 52,63% 

dos professores de EF que consideram a matéria de Dança de igual importância às 

outras matérias de EF. Todavia, o estudo de Vieira (2007) realizado em Portugal com 

professores de EF vai mais longe, contrariando esta afirmação e perpassando a ideia de 

que a Dança é uma matéria que possui menor importância para estes docentes. Ora, 

seria interessante desenvolver um estudo que mostrasse, efetivamente, o tempo 

destinado à Dança e às outras matérias do quadro de extensão da EF na planificação 

anual de EF, com o intuito de verificar a importância dada ao ensino da Dança 

comparativamente com as outras matérias desportivas.   

  

6.3 Teorias e crenças do professor de Educação Artística sobre a Dança na escola 

 

À semelhança do ponto anterior, também este alicerça-se nos mesmos pressupostos 

pelo que almejamos entender a experiência, o gosto e relação pessoal/profissional que 

o professor de EA estabelece com a Dança e com o seu ensino, assim como a 

importância, o valor pedagógico e o significado que lhe atribui. Os resultados foram 

obtidos através de questionário (com a participação de 79 professores que ministram 

Dança na área de EA) e de entrevista, na qual se aplicou, também, a grelha de Kelly 

(com a participação de 20 professores).  
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6.3.1 Reevocação do professor de Educação Artística sobre o primeiro contacto 

com a Dança 

 

No que diz respeito à reevocação do professor de Educação Artística sobre o primeiro 

contacto com a Dança, os resultados obtidos através de entrevista foram 

sistematizados na Tabela 101.  

 

Tabela 101 Resultados da reevocação do professor de Educação Artística sobre o primeiro contacto com 

a Dança obtidos por entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Na área curricular de EA, 30% dos professores (6) mencionam que os primeiros 

contactos com a dança aconteceram fora da escola e para 25% (5) essa oportunidade 

surgiu através da formação contínua não acreditada. Estes resultados permitem 

perceber que este grupo de docentes de EA é intrinsecamente motivado para aprender 

Dança, frequentando espaços de formação por sua própria iniciativa (por exemplo, 

academias de dança). Observa-se, também, o papel crucial da escola para 15,00% dos 

inquiridos (3) como espaços que incentivam o contacto e o prosseguimento de uma 

prática profissional relacionada com a Dança. Para 10,00% dos respondentes (2) o 

meio ambiente familiar foi o espaço do seu primeiro contacto com a Dança, o que 

mostra a sua influência na formação da pessoa. Apenas 1 professor (5,00%) destaca 

que o primeiro contacto aconteceu através da formação contínua acreditada. 

A diversidade de respostas mostra que os espaços informais e formais possuíram 

influência no desenvolvimento profissional do professor de EA.  

 

6.3.2 Formação em Dança do professor de Educação Artística 

 

O desenvolvimento deste item de análise implica a perscrutação da formação inicial 

dos professores de EA inquiridos através de questionário (com a participação de 79 

docentes). Os resultados podem ser visualizados na Tabela 102.  

Indicadores  
Professores de EA 

     Fa Fr (%) 

No meio ambiente/família 2 10,00 

Na escola 3 15,00 

Fora da escola 6 30,00 

Na Faculdade  3 15,00 

Na formação contínua acreditada 1 5,00 

Na formação contínua não acreditada 5 25,00 

Total 20 100,00 
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Tabela 102 Resultados sobre a formação Inicial dos professores de Educação Artística inquiridos por 

questionário 

 
 Fa Fr 

Ciências do Desporto e Educação Física 40 50,63 
 Línguas e Literaturas Modernas   1 1,27 
Dança 3 3,80 
Educação Física 35 44,30 

Total 79 100,0 

  

Constata-se que são os professores licenciados em Ciências do Desporto e Educação 

Física (50,63%) e em Educação Física (44,30%) os principais responsáveis pelo 

ensino da Dança na área de EA. Observa-se que na fase extensiva foram identificados 

apensas 3 professores licenciados em Dança. 

Por outro lado, através da entrevista (com participação 20 docentes de EA), procurou-

se aprofundar o conhecimento acerca da sua formação em Dança, sendo a informação 

recolhida organizada por referência aos seguintes eixos de análise: 

 

 Instituição escolar e formação em Dança do professor de Educação 

Artística 

 

Dos professores que ensinam Dança na EA, (66,65%; 15) referem não ter tido 

qualquer formação na instituição escolar. Apenas 5 professores (33,35%) afirmam ter 

tido acesso a este conhecimento, nomeadamente em danças tradicionais (2) e em 

dança artística (2) [ligada à Patinagem]:  

 

“Fui para Moçambique e foi lá que comecei a patinagem artística e 

comecei a dançar. (…) Foi aí que descobri o gosto pela dança, pela 

ginástica” (Professora 50, entrevista 50, Julho, 2011). 

 

 Estes resultados, à semelhança do que tem sido referido, expressam uma lacuna da 

abordagem de conteúdos de Dança na formação escolar dos professores de EA. 

 

 Fora da escola e formação em Dança do professor de Educação Artística 

 

Os resultados veiculados na Tabela 103 são relativamente equitativos no que se refere 

aos professores de EA que tiveram dança fora da escola (55%; 11) e àqueles que não 

tiveram (45%; 9). 
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Tabela 103 Resultados da entrevista sobre a formação do professor de Educação Artística em Dança no 

percurso de vida fora da escola 
 

Percurso  Critério Características do tipo de abordagem aprendido 
Professores de EA 

Fa Fr (%) 

Fora da 
escola 

Teve 

Dança clássica 5 25,00% 

Dança jazz 2 10,00% 

Rancho folclórico 2 10,00% 

 Subtotal 11 55,00% 

Não teve Não teve Dança  9 45,00% 

Total 20 100,00%  

 

De entre os docentes que procuraram essa oportunidade num contexto externo à 

escola, 25,00% (5) teve dança clássica, sendo encaminhados quando criança por tratar-

se fundamentalmente do género feminino, provavelmente por ser uma atividade 

extracurricular bastante difundida por escolas privadas e escolas de dança para 

crianças do ensino pré-escolar e ensino básico. Outros 2 professores (10,00%) tiveram 

formação em dança jazz e em igual valor no rancho folclórico da sua região.  

 

 Formação inicial e formação em Dança do professor de Educação 

Artística 

 

Quanto à formação inicial é possível constatar na Tabela 104 que 13 professores 

(65,00%) revelam ter tido formação em Dança principalmente em danças sociais e 

tradicionais (45,00%; 9 professores) e apenas 2 (10,00%) em expressão corporal. 

Unicamente 1 professor (5,00%) mencionou ter tido formação ligada à ginástica e 

outro professor retrata ter tido formação em todas as formas de Dança. Em 

contrapartida 45,00% dos professores de EA não tiveram Dança na sua formação 

inicial, mostrando lacunas formativas a nível do ensino superior. 

 

Tabela 104 Resultados da entrevista sobre a formação inicial do professor de Educação Artística e a 

Dança 

 

Percurso 
profissional 

Critério Características do tipo de abordagem aprendido 
Professores de EA 

Fa Fr (%) 

Formação 
inicial 

Teve 

Danças sociais e tradicionais 9 45,00 

Licenciatura em Dança e uma em linguística e dança 3 15,00 

Dança clássica ligada à ginástica  1 5,00 

 Subtotal 13 65,00 

Não teve Não teve Dança nesta subcategoria 7 35,00 

Total 20 100,00 

 

Estes dados são importantes, na medida que estabelecem uma relação entre o 

conhecimento de conteúdo que o professor possui e o tipo de Dança (matéria 
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alternativa de Dança dos PNEF) que projeta na prática educativa, nomeadamente na 

vertente artística. Assim, a seguinte evidência revela lacunas de formação nesta área: 

Eu tive dança na universidade mas creio que aquilo que aprendi, embora tivesse tido 

duas cadeiras semestrais, são coisas muito básicas. Em educação física penso que se 

podia dar mais a parte artística. (Entrevista 56, professor 56, Maio, 2011).  

 

 Formação contínua acreditada e formação em Dança do professor de 

Educação Artística 

 

Como é do conhecimento geral, a formação contínua acreditada é um dos aspetos 

exigidos pela avaliação do desempenho docente e a progressão da carreira. Os dados 

recolhidos foram sistematizados na Tabela 105.  

 

Tabela 105 - Resultados da entrevista sobre a formação continua acreditada do professor de Educação 

Artística e a Dança 

 

Percurso 
profissional 

Critério Características do tipo de abordagem aprendido 
Professores de EA 

Fa Fr (%) 

Formação 

contínua 

acreditada 

Teve 

Danças sociais 2 10,00 

Danças sociais e educativas 2 10,00 

Danças sociais e Fitness 1 5,00 

Todas as formas de Dança 2 10,00 

 
 

Subtotal 7 35,00 

Não teve Não teve Dança nesta subcategoria 13 65,00 

Total 20 100,00 

 

É possível observar que a procura de formação contínua acreditada por 35,00% 

docentes de EA (17) foi relativamente escassa, o que levanta duas considerações: ou 

não existe oferta formativa na área artística, ou então, não é uma prioridade para os 

inquiridos. Porém, quem procurou frequentar ações de formação, fê-lo 

preferencialmente em danças sociais (10,00%), em dança educativa (10,00%) e em 

fitness (5,00%). Todavia 2 docentes (10,00%) tiveram formação em todas as formas de 

dança.  

 

 Formação contínua não acreditada e formação em Dança do professor de 

Educação Artística 

Relativamente à formação contínua não acreditada, os resultados podem ser 

consultados na Tabela 106.   
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Tabela 106 Resultados da entrevista sobre a formação continua não acreditada do professor de 

Educação Artística e a Dança 

 

Percurso 
profissional 

Critério Características do tipo de abordagem aprendido 
Professores de  EA 

Fa Fr (%) 

Formação 

contínua 
não 

acreditada 

Teve 

Grupo danças tradicionais 1 5,00 

Todas as formas de Dança 4 20,00 

Dança educativa, contemporânea, hip-hop 4 20,00 

Dança aeróbica/fitness/sociais 2 10,00 

Biodança 1 5,00 

                         Subtotal 12 60,00 

Não teve Não teve Dança nesta subcategoria 8 40,00 

Total 20 100,00 

 

De acordo com a Tabela 106, 12 docentes (60%) afirmam ter frequentado ações de 

formação contínua não acreditada, sendo de notar que 20,00% dos respondentes (4) 

possuem formação em todas as formas de dança e outros 20,00% em hip-hop, dança 

contemporânea e dança educativa revelando existir formação não acreditada na área 

artística. Apenas 10,00% dos inquiridos (2) diz ter formação em dança aeróbica, 

fitness e danças sociais. Um único professor diz ter procurado formação em biodança, 

uma abordagem holística do movimento humano e outro professor fazia parte de um 

grupo de danças tradicionais. Porém observa-se que 8 professores de EA (40,00%) não 

tiveram formação em dança na formação contínua não acreditada, revelando ser um 

número expressivo de professores de EA com falta de formação a este nível.  

 

 Formação através de vídeos e outros na formação em Dança do professor 

de Educação Artística 

 

Nenhum professor de EA utiliza o vídeo como recurso formativo na área da Dança. 

 

 Práticas colaborativas com os pares profissionais e formação em Dança do 

professor de Educação Artística 

 

À semelhança do item anterior, os professores de EA parecem não identificar que a 

formação possa ocorrer através de práticas colaborativas. Porém, evidenciou-se através 

de um testemunho colaboração com colegas de EF: “Por acaso até no outro dia um 

colega estava a perguntar-me como é que se fazia a rumba quadrada e lá, tive de lhe 

ensinar porque ele não sabia, nunca teve qualquer formação” (Professor 2, entrevista 

2, Junho, 2011). 
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6.3.3 Grau de conhecimento de Dança do professor de Educação Artística 

adquirido no percurso escolar e profissional 

 

Como já tivemos oportunidade de referir, a experiência pessoal encontra-se imbricada 

na profissionalidade dos sujeitos. Esta natureza indissociável permite compreender 

determinados comportamentos, atitudes e ações. Através dos resultados do 

questionário, no qual foram inquiridos 79 professores de EA que ministram Dança, foi 

possível obter informação sobre o grau de conhecimento de Dança no percurso de vida 

escolar do professor e na formação profissional, nomeadamente na licenciatura, na 

formação contínua acreditada e não acreditada. Este tipo de conhecimento é baseado 

na experiência e no conhecimento formal adquirido que, em certa medida, 

possibilitaram a construção do conhecimento para o ensino da Dança. Os resultados 

podem ser visualizados na Tabela 107. 

 

Tabela 107 Resultados sobre o grau de conhecimento adquirido em Dança no percurso de vida e de 

formação profissional do professor de Educação Artística obtidos por questionário 
 

  
Não tive 

dança Ins 

Pouco 

suficiente S Boa 

Muito 

Boa Omissos Total 

Escola de ensino básico Fa 56 4 6 2 1 2 8 79 

 Fr 70,89 5,06 7,59 2,53 1,27 2,53 10,13 100,00 

Escola secundária Fa 49 6 7 4 2 3 8 79 

 Fr 62,03 7,59 8,86 5,06 2,53 3,80 10,13 100,00 

Fora da escola Fa 13 5 13 10 22 10 6 79 

 Fr 16,46 6,33 16,46 12,66 27,85 12,66 7,59 100,00 

Na licenciatura Fa 16 9 13 18 18 3 2 79 

Fr 20,25 11,39 16,46 22,78 22,78 3,80 2,53 100,00 

Na formação contínua  

Acreditada 

Fa 24 5 8 10 18 11 3 79 

Fr 30,38 6,33 10,13 12,66 22,78 13,92 3,80 100,00 

Na formação contínua 
não acreditada 

Fa 11 5 9 14 23 15 2 79 

Fr 13,92 6,33 11,39 17,72 29,11 18,99 2,53 100,00 

Legenda INS insuficiente; S suficiente 

 

Assim, verifica-se que na escola do ensino básico a maioria dos professores de EA 

(70,89%; 56) não teve acesso a conhecimento de Dança. Do grupo que teve Dança, 

12,65% (10) reconhece que as aprendizagens foram pouco suficientes ou mesmo 

insuficientes. Pelo contrário 6,53% dos docentes (5) admite ter adquirido 

conhecimento suficiente, bom e muito bom.  

Na escola secundária, 62,03% dos professores (49) afirmam que não lhes foi 

disponibilizada informação em Dança e do grupo que teve essa oportunidade, 16,45% 

(13) reconhecem que foi de forma pouco suficiente ou insuficiente. Em contrapartida, 
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11,39% dos professores de EA (9) admitem ter usufruído deste conhecimento de 

forma suficiente, boa e muito boa.  

O cenário mais viável para a aprendizagem da Dança parece ter sido “fora da escola”, 

focado por 75,96% dos docentes (60). Deste grupo, 22,79% (18) adquiriu 

conhecimento insuficiente e pouco suficiente, ao passo que para 53,17% (42) foi 

suficiente, bom e muito bom.  

Ressalva-se que nos três itens (ensino básico, secundário e fora da escola) 10,13%; 

10,13% e 7,59% respetivamente, os professores deixaram de responder a esta questão. 

Na licenciatura observa-se que a maioria dos professores de EA (77,21%; 61) teve 

Dança, no entanto, para 27,85% (22) esta aprendizagem foi insuficiente e pouco 

suficiente. Em contrapartida 49,36% dos professores de EA (39) consideram que a 

licenciatura representou um espaço fundamental na aquisição de conhecimento de 

Dança. Ainda que um número expressivo de professores (20,25%;16) não tenha tido 

Dança na licenciatura, dedica-se a leciona-la na disciplina de EA. Apenas 2 

professores (2,53%) ficaram sem responder a esta questão. 

A maioria dos professores de EA participou em ações de formação contínua acreditada 

(65,82%; 52), embora para 13 desses professores (16,46%) a aquisição de 

conhecimento de Dança tenha sido insuficiente e pouco suficiente. Por seu lado, para 

49,36% dos docentes de EA (39) a formação contínua acreditada foi útil, na medida 

que permitiu adquirir saberes e competências para o ensino da Dança. Observa-se que 

um número expressivo de professores de EA (30,38%; 24) não teve Dança na 

formação acreditada.  

A formação contínua não acreditada parece ter sido a modalidade de formação mais 

procurada pelos professores de EA, provavelmente por existir maior oferta (77,21%), 

assim, para 65,82% (52) dos professores os conhecimentos adquiridos foram 

suficientes, bons e muito bons. No entanto, para 14 professores de EA (17,72%) a 

formação foi insuficiente e pouco suficiente. 

 

6.3.4 Grau de conhecimento didático de Dança do professor de Educação 

Artística adquirido no percurso profissional 

 

No presente estudo entendemos o conhecimento didático como as estratégias, as 

metodologias e as tarefas de aprendizagem utilizadas para fazer aprender Dança. Este 
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conhecimento base adquire-se na formação do professor e ao longo da sua prática e 

experiência de ensino. A Tabela 108 circunscreve-se apenas à formação didática do 

professor de EA para ensinar Dança. 

 

Tabela 108 Resultados sobre o grau de conhecimento didático adquirido em Dança no percurso de 

formação profissional do professor de Educação Artística obtidos por questionário 

 

  
Não tive  Ins 

Pouco 

suficiente S Boa 

Muito 

Boa Omissos Total 

Na licenciatura Fa 16 9 13 18 18 3 2 79 

Fr 20,25 11,39 16,46 22,78 22,78 3,80 2,53 100,00 

Na formação contínua  

acreditada 

Fa 24 5 8 10 18 11 3 79 

Fr 30,38 6,33 10,13 12,66 22,78 13,92 3,80 100,00 

Na formação contínua 
não acreditada 

Fa 11 5 9 14 23 15 2 79 

Fr 13,92 6,33 11,39 17,72 29,11 18,99 2,53 100,00 

Legenda INS insuficiente; S suficiente 

 

Na licenciatura 20,25% dos professores de EA (16) não tiveram disciplinas de didática 

da Dança, ao contrário de 77,21% (61) que tiveram essa oportunidade. Deste último 

grupo, 27,85% dos professores de EA (22) consideram que o conhecimento didático 

adquirido foi insuficiente e/ou pouco suficiente e para 49,36% dos docentes (39) foi 

suficiente, bom e muito bom, representando um espaço fundamental para cerca da 

metade dos docentes de EA. Ressalva-se que 2 professores (2,53%) ficaram sem 

responder a esta questão. 

Na formação contínua acreditada 30,38% dos professores (24) indicaram não ter tido 

acesso a este tipo de formação. Em contrapartida, 65,82% dos inquiridos (52) admitem 

ter participado em ações de formação, porém 16,46% (13) manifesta a sua 

insuficiência. Por outro lado, 49,36% dos professores de EA (39) consideram que 

adquiriram conhecimentos na formação acreditada. Ressalva-se que 3,80% ficou sem 

responder a esta questão.  

Na formação contínua não acreditada são menos os professores que admitem não ter 

tido formação a este nível (13,92%; 11) comparativamente com os resultados relativos 

à licenciatura e à formação contínua acreditada, o que significa que o professor de EA 

recorre com maior frequência a este tipo de formação. Para 17,72% dos professores 

(14), a aquisição de conhecimento didático em Dança foi insuficiente e/ou pouco 

suficiente, ao passo que para 65,82% (52) foi suficiente, bom e muito bom. Ressalva-

se que 2,53% ficaram sem responder a esta questão. 
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Nestes resultados espelha-se a importância de desenvolver um quadro de formação 

que assegure a promoção e o desenvolvimento de conhecimento didático em Dança 

(principalmente como forma de arte). 

 

6.3.5 Gosto pela Dança do professor de Educação Artística 

 

Os dados foram obtidos através de entrevista, sendo inquiridos 20 professores que 

ministram Dança em EA. No grupo de profissionais de EA, observa-se que 75,00% 

dos inquiridos (15) afirmam gostar muito de Dança, sublinhando, inclusive, o 

sentimento de paixão: “Sou uma apaixonada pela dança” (Professor 11, entrevista 11, 

Julho, 2011). “Não há mundo sem Dança!” (Professor 2, Entrevista 2, Junho, 2011). 

Por outro lado, para 25% dos professores (5), o gosto pela dança foi sendo adquirido 

ao longo da sua formação, possuindo uma intensidade de gosto moderado por esta 

área. 

 

6.3.6 Grau de satisfação do professor de Educação Artística pelo ensino da Dança 

 

Neste item foram auscultados através de entrevista 20 professores de EA. Depois de 

categorizados e quantificados, os resultados foram organizados na Tabela 109.  

 

Tabela 109 Resultados sobre o grau de satisfação do professor de Educação Artística pelo ensino da 

Dança obtidos por entrevista 

 

Satisfação Indicadores 
Professores de EA 

Fa Fr (%) 

Elevada 
Gosto muito  11 55,00 

Subtotal 11 55,00 

Moderada 

Gosta de ensinar 7 35,00 

Aprendeu a gostar de ensinar 2 10,00 

Subtotal 9 45,00 

                              Total 20 100,00 

 

Como se pode observar, é unânime a visão positiva face ao gosto por ensinar Dança, o 

que poderá estar relacionado com o gosto ou a paixão sentida por esta atividade. 

Assim, observa-se este sentimento segundo o testemunho de uma professora formada 

em Dança: 

 

“Estou a gostar muito, estou a achar uma experiência muito boa. Os 

alunos estão a responder muito bem. No início era aquela ideia de só 
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aprender o hip-hop, a moda atual dos jovens, depois com a minha 

abordagem [de Laban] eles foram compreendendo o que era para ser 

trabalhado e foi bem conseguido” (Professor 11, entrevista 11, Julho, 

2011).  

 

Por outro lado uma professora de EF que ministra Dança em EA também refere: Gosto 

muito de aeróbica, gosto das danças tradicionais, e gosto muito das danças de salão, 

que é o que eu dou aos meus alunos, porque é o que sei. (Professor 52, entrevista 52, 

Julho, 2011). 

Apenas 10% dos docentes (2) explicou que desenvolveu esse gosto ao longo do seu 

percurso por necessidade profissional: “Lembro-me de ter chegado a esta escola e a 

diretora perguntar quem queria ficar com aulas dança. Depois percebi que era 

mesmo para dar aulas de dança e fiquei um pouco preocupado porque estava no meu 

horário” (Professor 56, entrevista 56, Maio, 2011). 

Independentemente do conteúdo ou forma de Dança consta-se elevada satisfação e 

motivação intrínseca pelo ensino da Dança por parte dos professores de EA. 

 

6.3.7 Formas de Dança favoritas do professor de Educação Artística 

 

Em traços globais, a organização dos resultados da entrevista com 20 professores de 

EA pode ser verificado na Tabela 110. 

 
Tabela 110 Resultados sobre as formas de Dança favoritas do professor de Educação Artística obtidos 

por entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formas de Dança 

Respostas do professor 
de EA 

Fa Fr (%) 

Danças de Salão 2 8,70 

Danças sociais/latinas 2 8,70 

Dança artística/performance 2 8,70 

Dança contemporânea 3 13,04 

Biodança 1 4,35 

Fitness/aeróbica 2 8,70 

Dança tradicional portuguesa 2 8,70 

Danças do mundo 1 4,35 

Dança clássica 2 8,70 

Todas 6 26,09 

Total de resposta múltipla 23 100,00 
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As respostas dos inquiridos são muito diversificadas: 26,09% (6) afirma gostar de 

todas as formas de dança, onde se incluem as formas de Dança recreativas (ou 

tradicionais e sociais), expressivas, teatrais e de fitness. No entanto juntando as 

respostas das danças de salão, tradicionais, sociais/latinas e aeróbica, que fazem parte 

da matéria alternativa dos PNEF (2001) constata-se que 34,80% (8) preferem esta 

abordagem. Todavia, 13,94% (3) opta pela dança contemporânea e 8,70% (2) pela 

dança clássica e no mesmo valor percentual pela dança artística/performance. Em 

menor expressão (4,35%;1) indica-se a biodança e as danças do mundo. Estes 

resultados revelam alguma propensão (22,64%) por parte do professor de EA pela 

dança contemporânea e a dança performativa, mostrando ser um gosto que se adequa à 

abordagem da EA. Assim, nota-se uma discrepância entre o gosto manifestado, o tipo 

de abordagem e o nível de conhecimento adquirido na formação profissional.  

 

6.3.8 Importância atribuída ao ensino da Dança na área de Educação Artística 

comparativamente com outras áreas curriculares do 3º ciclo  

 

Nesta subcategoria recorremos, em primeiro lugar, aos resultados provenientes do 

questionário (tendo sido inquiridos 79 professores) os quais podem ser consultados na 

Tabela 111.  

 

Tabela 111 Resultados do questionário sobre do grau de importância atribuída ao ensino da Dança pelo 

professor de Educação Artística 

 

  
Nenhuma Muito  

   pouca 

Indiferente Alguma Muita Omissos 

 

Total 

 

Na área de Educação 

Artística  

Freq. 0 1 0 8 62 8 79 

 % 0,00 1,27 0,00 10,13 78,48 10,13 100,00 

 

Apesar de 8 professores não terem respondido a esta questão, a maioria dos 

professores de EA (78,48%; 62) considera de muita importância a abordagem da 

Dança na escola; 10,13% considera ter alguma importância, porém, são quase 

inexistentes os professores de EA que se mostram adversos à importância da Dança, e 
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apenas 1 professor (1,27%) pensa que tem pouca importância possivelmente por não 

ser valorizada pelos pares profissionais das outras disciplinas teóricas
103

.  

Para completar esta visão, através de entrevista (inquirindo 20 professores de EA) 

revelou-se bastante adequada, por permitir perceber a importância da Dança 

comparativamente com outras áreas curriculares. Os resultados encontram-se 

sistematizados na Tabela 112. 

 

Tabela 112 Resultados sobre o grau de importância da Dança comparativamente com outras áreas 

disciplinares na perceção do professor de Educação Artística obtidos por entrevista 

 

Disciplina (área 
curricular) de Dança 

Indicadores 

Professor de EA 
 

Fa Fr (%) 

Extrema importância Pela especificidade artística da Dança 
1 

 

5,00 

 Fundamental e 
complementar 

Por beneficiar os alunos no 
desenvolvimento global, na aprendizagem 
para a vida e na aquisição e articulação do 
conhecimento. 

16 80,00 

 Igual às outras áreas 
curriculares 

Por ter a mesma importância 3 15,00 

Total 20 100,00 

 

Observa-se que para 1 professor (5,00%) a Dança é de extrema importância, 

destacando: 

 

“A Dança tem um poder, É uma disciplina capaz. A dança dá a 

concentração que eles não conseguem ter em outras áreas. A Dança não 

utiliza a voz, tudo está muito mais interiorizado, a pessoa tem que estar 

ali a dar o seu máximo, a dar o litro!” (Professor 2, entrevista 2, Junho, 

2011). 

 

A opinião dos professores de EA pode ser considerada unânime, constatando-se que 

para 16 dos professores de EA (80,00%) a Dança é uma matéria fundamental e 

complementar para a formação, uma vez que contribui para o desenvolvimento 

integral dos alunos (aprendizagem e aquisição, articulação e mobilização de 

conhecimentos). 

                                                
103

  Esta informação complementou-se através da entrevista: Isto é um caminho longo […], nem toda a gente tem esta 

visão, mas já se vê realmente uma abertura a este tipo de atividades. Mas também continua -se a ver cabeças muito 

fechadas. E são capazes de dar uma gargalhada porque muita gente não tem noção do trabalho que é isto, do 

desgaste. (Professor 50, entrevista 50, Julho, 2011).  
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Na opinião de 3 docentes (15%) a Dança é uma área disciplinar com tanta importância 

como qualquer outra, valorizando o aspeto transversal e a articulação curricular: “A 

componente artística vale tanto como uma componente literária ou como a 

componente científica, vale o mesmo. É uma área fundamental para a pessoa 

enquanto ser humano” (Professor 28, entrevista 28, Maio, 2011). 

Cabe ressalvar que nenhum professor entrevistado considera a disciplina de EA 

inferior ou menor do que outras áreas curriculares, o que é bastante positivo no quadro 

global da disseminação da Dança na escola. 

O repertório da grelha de Kelly permitiu também indagar modelos e refletir com os 

professores acerca da importância do desenvolvimento da Dança em contexto escolar. 

Os resultados foram sistematizados na Tabela 113. 

 

Tabela 113 Frequência de constructos da grelha de Kelly – Concepções acerca da importância da Dança 

na perspetiva do professor de Educação Artística obtido por entrevista 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que metade dos professores (50,00%; 10) revêm a importância da Dança 

no modelo D (direcionado para a promoção da criatividade). 8 professores (35,00%) 

priorizam o modelo BCD, um enfoque integral e combinado da promoção do domínio 

físico, pessoal, social e criativo. Apenas 1 professor (5,00%) aponta para cada modelo: 

B, BD e CD. Observa-se que o modelo D (promoção da criatividade) surge nos 

modelos mistos como denominador comum. Nesta subcategoria não houve menção de 

qualquer nova concepção (modelo E).  

 

Modelo 

Importância do conteúdo 

Professor de 
EA 

B Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

D Fa 10 

 Fr (%) 50,00 

BD Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

CD Fa 1 

 Fr (%) 5,00 

BCD Fa 7 

 Fr (%) 35,00 

Total de 
respostas 

Fa 20 

 Fr (%) 100,00 

Legenda: 
 
Modelo B: Contribuição na 

promoção do domínio físico. 

Modelo C: Contribuição na 

promoção do domínio pessoal e 

social 

Modelo D: Contribuição na 

promoção do domínio criativo. 

Modelo E: Nova concepção 

Modelo BD: Contribuição na 

promoção do domínio físico e do 

domínio criativo. 

Modelo CD: Contribuição na 

promoção do domínio pessoal, 

social e do domínio criativo. 

Modelo BCD: Contribuição na 

promoção do domínio físico, do 

domínio pessoal e social e do 

domínio criativo. 
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6.3.9 Valor pedagógico e artístico atribuído ao ensino da Dança pelo professor de 

Educação Artística 

 

Através do questionário foi possível diferenciar um conjunto de propostas quanto ao 

valor que o professor de EA atribui ao ensino da Dança. Decidiu-se recodificar a 

variável juntando as intensidades valorizo e valorizo muito da Tabela 114: 

 

Tabela 114 Resultados sobre o valor pedagógico e artístico que o professor de Educação Artística 

atribui ao ensino da Dança na escola obtidos por questionário 

 

Valor atribuído ao ensino da Dança 
 

Não 

valorizo 

Valorizo 

pouco NV/ND Valorizo 

Valorizo 

muito Omissos Total 

Sensibiliza para a arte Fa 0 2 5 42 29 1 79 

 Fr 0,00 2,53 6,33 53,16 36,71 1,27 100,00 

Desenvolve a capacidade  Fa 0 0 1 19 58 1 79 

de expressão Fr 0,00 0,00 1,27 24,05 73,42 1,27 100,00 

Desenvolve a capacidade  Fa 0 1 0 17 60 1 79 

Criativa Fr 0,00 1,27 0,00 21,52 75,95 1,27 100,00 

Promove a educação  Fa 0 1 8 31 38 1 79 

Estética Fr 0,00 1,27 10,13 39,24 48,10 1,27 100,00 

Desenvolve a capacidade  Fa 0 0 1 32 44 2 79 

de comunicação Fr 0,00 0,00 1,27 40,51 55,70 2,53 100,00 

Desenvolve o ritmo e as estruturas  Fa 0 0 0 17 61 1 79 

Espaciais/ acções perceptivo motoras Fr 0,00 0,00 0,00 21,52 77,22 1,27 100,00 

Desenvolve a auto-estima e auto- Fa 0 0 2 22 54 1 79 

Confiança Fr 0,00 0,00 2,53 27,85 68,35 1,27 100,00 

Desenvolve a capacidade cognitive Fa 0 0 6 40 32 1 79 

 Fr 0,00 0,00 7,59 50,63 40,51 1,27 100,00 

Desenvolve a postura Fa 0 0 2 22 54 1 79 

 Fr 0,00 0,00 2,53 27,85 68,35 1,27 100,00 

Promove estilos de vida saudáveis Fa 1 1 2 34 40 1 79 

 Fr 1,27 1,27 2,53 43,04 50,63 1,27 100,00 

Desenvolve competências sociais e  Fa 0 0 0 24 54 1 79 

de relação Fr 0,00 0,00 0,00 30,38 68,35 1,27 100,00 

Desenvolve valores essenciais do ser  Fa 0 0 2 27 49 1 79 

humano ( respeito, participação) Fr 0,00 0,00 2,53 34,18 62,03 1,27 100,00 

Promove o sucesso escolar e as  Fa 1 1 8 37 31 1 79 

aprendizagens escolares Fr 1,27 1,27 10,13 46,84 39,24 1,27 100,00 

Promove a inclusão escolar Fa 0 0 3 35 40 1 79 

 Fr 0,00 0,00 3,80 44,30 50,63 1,27 100,00 

Promove a interculturalidade Fa 0 1 3 29 43 3 79 

 Fr 0,00 1,27 3,80 36,71 54,43 3,80 100,00 

Promove a cidadania activa dos  Fa 1 0 8 28 40 2 79 

Alunos Fr 1,27 0,00 10,13 35,44 50,63 2,53 100,00 

Legenda NV/ND não valorizo, não desvalorizo 

 

Assim, os principais valores do ensino da Dança na perspetiva dos professores de EA 

são: 
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 Desenvolvimento do ritmo e das estruturas espaciais ações percetivo-motoras 

(98,74%; 78); 

 Desenvolvimento de competências sociais e de relação (98,74%; 78); 

 Desenvolvimento da capacidade de expressão (97,47%; 77); 

 Desenvolvimento da capacidade criativa (97,47%; 77); 

 Desenvolvimento de valores essenciais do ser humano (respeito, participação) 

(96,21%; 76); 

 Desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança (96,20%; 76); 

 Desenvolvimento da capacidade de comunicação (96,20%; 76); 

 Desenvolvimento da postura (96,20%; 76);  

 Promoção da inclusão escolar (94,93%; 75). 

 

Aspetos inerentes à área artística, cujo valor se relaciona com a sensibilização para 

arte, obtiveram menor expressão (89,87%), assim como a promoção da educação 

estética (87,34%) comparados com o resto dos resultados. 

 Na entrevista, dadas as características do discurso oral, os professores inquiridos 

focam diversos aspetos que integram diversos domínios, razão pela qual as frequências 

absolutas são superiores ao número de participantes da amostra (respostas múltiplas). 

Não obstante os resultados organizados na Tabela 115 permitem complementar os 

resultados obtidos no questionário enfatizando-se mais claramente o quadro das 

crenças dos professores de EA relativamente ao valor pedagógico e artístico atribuído 

ao ensino da Dança. 

Na EA, o valor atribuído ao ensino da Dança destaca-se em 37,50% das respostas (27) 

centrando-se no domínio das atitudes, das emoções e dos sentimentos dos alunos. O 

domínio da socialização é mencionado em 16,67% das respostas (12) e a capacidade 

percetivo-motora e a criatividade são referidas em 13,89% das respostas (10) 

respetivamente, corroborando os dados obtidos no questionário.  

O domínio relacionado com a cultura (5,56%), a estética (4,17%) e a especificidade da 

Dança (fazer, analisar e criticar Dança) (4,175) são menos valorizados nas respostas. 
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Tabela 115 Resultados sobre o valor pedagógico e artístico atribuído ao ensino da Dança pelo professor 

de Educação Artística obtidos por entrevista 

 

Valor pedagógico e 
artístico 

Indicadores  

Respostas do 
Professor de EA 

Fa Fr (%) 

Percetivo-motor 
Coordenação, ritmo, exploração de espaço, 
passos, qualidades motoras, postura, 
educação do corpo, fitness. 

10 13,89 

Socialização 
Desinibição, comunicação, expressão, 
interação, integração, convivência através do 
trabalho individual, a pares e em grupo. 

12 16,67 

Criatividade 
Imaginação. Ideias em ação. 

 
10 13,89 

Cognição 
Conhecimento de movimentos, memorizar 
passos/sequências, construção de coreografias 
em grupo sincronizado. 

2 2,78 

Atitudes, emoções e 
sentimentos 

Respeito, disciplina, autonomia, amizade, 

cooperação, partilha, harmonia, empenho, 
responsabilidade, união, superação, 
combatividade, perseverança, autoestima, 
autocontrole. 

27 37,50 

Cultural 
Identidade, história, enraizar uma cultura de 
Dança na escola. 

4 5,56 

Estético 

 
Sensibilidade, graciosidade, apreciação. 3 4,17 

Específico da Dança Fazer, analisar, criticar Dança. 3 
4,17 

 

Estilo de vida 
saudável 

Gosto pela prática ao longo da vida. 1 1,39 

Total de respostas  72 100,00 

 

Cabe destacar que esta última informação é de dois professores que possuem 

licenciatura em Dança e outro em Dança e Linguística, o que nos permite relacionar o 

tipo de resposta com a formação específica em Dança do professor.  

 

6.3.10 Significado pessoal do professor de Educação Artística sobre a Dança  

 

Na organização desta subcategoria, as frequências referem-se a respostas múltiplas 

(cada professor podia optar por mais do que uma resposta), de um total de 20 sujeitos 

auscultados. A informação recolhida encontra-se sistematizada na Tabela 116.  

Constata-se nas respostas que o significados pessoal que o professor de EA atribui à 

Dança gravita em torno da expressão (84,21%; 32), para descomplexar, libertar o 

corpo, exprimir ideias, libertar sentimentos, emoções, opiniões, gestos, pensamentos e 

movimentos (60,53%; 23). Em menor expressão das respostas (10,53%; 4) destaca-se 

a dança como atividade física (com ritmo/música e movimentos, movimento do corpo, 

coordenação de movimentos), a manifestação artística (7,89%; 3) e a criatividade 

(5,26%; 2) no sentido de criar e de compor movimentos de Dança. 
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Tabela 116 Resultados do significado pessoal do professor de Educação Artística sobre a Dança obtidos 

por entrevista 

 

Significado Características 

Respostas do 
Professores EA  

Fa Fr (%) 

Paixão 

Vida, paixão, forma de estar na vida, forma 
de sentir a vida, sentido profundo do 
movimento. Bem-estar, vida, emoção, forma 
de sentir a vida, alegria e felicidade. 

6 15,79 

Atividade física 
Ritmo/música e movimentos, movimento do 
corpo, coordenação de movimentos 

4 10,53 

Expressão 
Descomplexar, libertar o corpo, exprimir 
ideias, libertar sentimentos, emoções, 
opiniões, gestos, pensamentos e movimentos. 

23 60,53 

Arte Manifestação artística 3 7,89 

Criatividade 
Criação e composição de movimentos de 
Dança 

2 5,26 

Total de respostas 38 100,00 

 

No domínio de significação profunda, 15,79% das respostas (6) expressam uma 

estreita ligação emocional e apego pela Dança. É de notar que são poucas as 

referências aos aspetos ligados com a arte, a criatividade e a energia, o que seria 

expectável em professores que ministram uma disciplina de natureza artística. O 

seguinte testemunho revela proximidade e apego pela Dança: “É uma coisa que vem 

da alma e não encontro alma noutro sítio sem ser com música e dança. É muito 

profundo” (Professor 22, entrevista 22, Julho, 2011). 

De forma geral, observa-se a existência de uma ponte que separa o significado pessoal 

(necessidade de expressão) que a Dança tem para a maioria dos professores de EA e o 

tipo de saber cultural que possui (conhecimento) e transmite através do conteúdo da 

matéria alternativa dos PNEF (2001), fazendo-se sentir duplamente a 

indispensabilidade de formação coerente com o significado pessoal do professor e de 

conhecimento mais adequado com a vertente artística. 

      

6.3.11 Discussão intra-área de Educação Artística acerca das teorias e crenças do 

professor 

 

A formação inicial do professor de EA centra-se na licenciatura em Educação Física 

(94,93%). Apenas 3,80% possui licenciatura em Dança e 1,27% em Línguas e Dança, 

dando-se resposta ao vazio descrito no Relatório Final do Estudo de Avaliação do 

ensino artístico (Fernandes, 2007), o qual referia desconhecer em mãos de que docente 

estava a lecionação de Dança.   
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A formação dos professores que ministram Dança na EA é o ponto fulcral para esta 

discussão, porque encontramos duas identidades profissionais a partilharem um 

mesmo espaço curricular, onde é suposto envolver o aluno com a Dança como forma 

de arte: uma identidade formada maioritariamente pelo professor de EF e outra 

identidade formada por uma minoria de profissionais de Dança como forma de arte. 

Autores como Gray (1989) e McCutchen (2006) referem que a formação do professor 

de EF não contempla a Dança na perspetiva artística, mas como atividade física. No 

nosso estudo, coincidente com essa informação, observa-se que a formação em Dança 

dos professores de EF que ministram Dança na EA centra-se, prioritariamente, em 

formas de vertente recreativa, tais como as danças tradicionais e as danças sociais. Em 

casos muito pontuais, é referenciada a dança educativa por docentes de EF com 

formação contínua não acreditada. Todavia, muitos destes docentes destacam o gosto 

pelas danças de vertente recreativa que são projetadas no ensino da Dança na área de 

EA, resultante da escolha do conteúdo e da carga emotiva do professor (Marrero, 

1993; Pajares, 1992; Vera & Jimenez 1997). Apenas 13,04% das respostas indicam 

preferência pela dança contemporânea, valor pouco expressivo no quadro geral de 

respostas. Estes resultados são importantes porque permitem-nos perfilar a atuação do 

professor de EF na área de EA, na medida que estabelecem uma relação entre as suas 

concepções (teorias e crenças) e a prática projetada.  

Com a reduzida presença de professores licenciados em Dança (3,80%) a atuar na área 

de EA, é possível inferir que a vertente artística da Dança é pouco abordada e não é 

assegurada pelo professor de EF que a leciona, o que é preocupante dado que o aluno, 

ao optar pela oferta artística em Dança, não adquirirá esse conhecimento e vivência 

artística. Todavia, cruzando informação sobre o tipo de orientação curricular seguido, 

mostra-se que a maioria dos professores de Dança na EA guia a sua prática, 

principalmente pela matéria alternativa dos PNEF (2001). Esta informação permite-

nos afirmar que a Orientação Curricular de Dança do 3.º CEB na EA, enquadrada na 

dança educativa ou criativa que tem como pressuposto o conhecimento artístico da 

Dança através do estudo do movimento como forma de arte elaborado por Laban 

(1978), não está assegurada na escola pública. Na dança educativa ou criativa não há 

um modelo a reproduzir, mas quatro conceitos básicos a explorar na descoberta do 

corpo em movimento: (a) o corpo nas suas diversas formas no espaço, direções, 

planos, foco, níveis, percurso; (b) a qualidade do movimento (tempo, peso); (c) a 

http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Brenda+Pugh+Mccutchen%22


PARTE III APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO 6 TEORIAS E CRENÇAS DO PROFESSOR 

 
 

 

348 

energia e (d) a relação com o outro, com o espaço e com o tempo. Assim, o aluno 

deverá ser capaz de racionalizar estes conceitos, vivenciá-los, criar e apreciar o 

movimento dançado, explorar a emoção e a imaginação, dando novo sentido aos 

gestos e ao movimento sem dependência de um ritmo estruturado, mas preenchido de 

ideias, simbolismos que comunicam, que falam de histórias pessoais ou coletivas, 

traduzindo-se numa nova linguagem e que, por sua vez, enriqueçam o espaço escolar, 

potenciando a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade da Dança (Victorino, 

2001).  

Retirando da análise os três professores com licenciatura em Dança, deve-se ressalvar 

o facto de que o corpo docente de EF na área de EA manifesta gostar muito da Dança, 

caracterizando-se por ser um grupo profissional entusiasta para assumir esta 

responsabilidade. Porém, verifica-se que não está capacitado para transmitir o valor da 

vertente artística da Dança, nem para promover os benefícios artísticos-educativos que 

a arte impulsiona (o fazer, o criar e o apreciar), isto é, um campo de sensibilização 

efetiva e estética, no qual os processos que envolvem a aprendizagem da Dança visam 

o aluno como sujeito criador e cuja expressão interior e de emoção humana, 

mediatizado pela vivência cultural e pelo seu meio circundante, imprima no 

movimento aspetos de criação crítica, por ser um sujeito histórico, emergentes nos 

processos educativos, marcando, também, o seu “registo” nas suas produções ou 

criações (Kunz, 2003). 

Se atendermos à legislação vigente (que não contempla grupos de recrutamento em 

Dança), então reconhece-se que a escola conta, de forma geral, com o professor de EF 

motivado e entusiasta para lecionar Dança na EA. Isto implicará que esse professor de 

EF possa ir ao encontro da Dança como forma de arte e que não se contente, apenas, 

com o conteúdo da matéria alternativa dos PNEF (2001), mas antes que se tenha de 

despir dela. Daí, a importância dos mecanismos de formação contínua promovidos 

pela tutela para colmatar a disparidade legal existente na área de EA, sublinhando-se, 

no entanto, que nenhum profissional poderá substituir o profissional formado em 

Dança para transferir o conhecimento e a vivência artística da Dança na escola 

(Andrzejewski, 2008). 

É quase unânime a importância atribuída à Dança pelos professores de EA, quando 

comparada com outras disciplinas curriculares, constatando-se a motivação dos 

80,00% dos professores de EA e para os quais a Dança é uma matéria fundamental na 
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formação e no desenvolvimento integral dos alunos. Segundo os resultados apontados 

na grelha de Kelly acerca da importância do conteúdo da Dança, a concepção do 

modelo D (contribuição da Dança para a promoção da criatividade) surge 

prioritariamente como modelo puro e é o denominador comum nos modelos mistos. 

Utilizando o instrumento
104

 reflexivo de Atkin (1996) sobre o desenvolvimento de 

práticas educativas coerentes com os valores e as crenças do professor, não 

encontramos coerência quando o professor de EF que ministra EA, manifesta atribuir 

importância ao ensino da Dança por desenvolver a capacidade criativa do aluno, 

projetando na sua prática, sobretudo a matéria alternativa dos PNEF (2001). Porém, 

quando foca o desenvolvimento integral do aluno, a sua prática parece estar mais 

ajustada com a promoção de valores pedagógicos salientados por Fuentes (2011), tais 

como os aspetos enquadrados na educação geral, isto é, o conhecimento multicultural, 

intercultural e de cidadania e dos aspetos próprios da EF integrada de domínio físico, 

psicológico e social. Quanto ao valor atribuído ao ensino da Dança pelo professor de 

EA, há concordância entre os resultados obtidos através do questionário e da 

entrevista, valorizando-se em primeiro lugar as atitudes, emoções e sentimentos dos 

alunos, seguindo-se a socialização e o aspeto percetivo-motor.  

Apesar de a Dança ter um “significado” peculiar para o professor de EA, direcionado 

para a expressão humana por descomplexar, libertar o corpo, ideias, sentimentos, 

emoções, opiniões e pensamentos, parece não transferi-lo na sua prática, justamente 

por abordar prioritariamente um conteúdo [matéria alternativa dos PNEF (2001)] que 

não promove a expressão (Alemán & Serrano, 2001). Esta informação leva-nos a 

refletir numa dicotomia: por um lado, mostra a subjetividade do professor entender 

que a Dança assegura o aumento de possibilidades expressivas e uma clara implicação 

simbólica e representativa do movimento e, por outro, apresenta no seu discurso, uma 

prática alienada deste significado e descomprometida no campo de atuação. Como 

pode ser justificado este antagonismo? Será que, mais uma vez, poderá ser explicado 

pela falta de formação e conhecimento artístico da Dança? Ou será que há um 

automatismo em relacionar-se sempre a Dança com a expressão? Esta última 

observação foi também identificada por Connell (2009), deparando-se que os 

professores, maioritariamente de EF, que ensinavam Dança a relacionavam 

frequentemente com a criatividade e a expressão. 

                                                
104

 Ver figura 4. 
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Todavia, cabe sublinhar que para 15,79% dos professores de EA o significado pessoal 

sobre a Dança é mais profundo, classificando-o de “paixão”, provavelmente por ter 

havido maior envolvimento com a Dança, constatando-se a natureza dialética e de 

ligação, relacionada com a interação da Dança no seu percurso de vida pessoal e 

profissional, determinando assim maior significado pessoal. 

Como resultado das interações com o contexto, os professores constroem significados 

específicos, neste caso sobre a Dança. Esta construção de significados é um processo 

em que o professor dialoga com o contexto particular, no qual as construções prévias 

da realidade influenciam as interpretações das novas experiências que, por sua vez, 

influenciam a construção da realidade (Gimeno & Perez 1989). Isto leva-nos a 

concluir que quanto maior o envolvimento com a Dança, maior significado terá para o 

professor e, consequentemente, haverá maior possibilidades de projetá-la no seu 

campo de atuação profissional. Contudo, na área da EA, a abordagem da Dança terá de 

ser unicamente artística.  

 

 

6.4 Teorias e crenças do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar sobre Dança 

 

À semelhança dos dois pontos relativos às áreas de EF e de EA, este também se 

alicerça nos mesmos pressupostos, mas fazendo-o para a área de ARE do DE. Nesse 

sentido, pretende-se compreender a experiência, o gosto e relação pessoal/profissional 

que o professor de ARE do DE estabelece com a Dança, assim como a importância, o 

valor pedagógico e o significado que lhe atribui. 

 

6.4.1 Reevocação do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar sobre o primeiro contacto com a Dança 

 

A informação recolhida acerca dos primeiros contactos com a Dança encontra-se 

sistematizada na Tabela 117.  
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Tabela 117 Resultados da reevocação do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar sobre o primeiro contacto com a Dança obtidos por entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos professores de ARE do DE, pode-se constatar que para 23,81% (5) o 

primeiro contacto com a dança estabeleceu-se no ambiente familiar, bem como na 

formação contínua (não acreditada). Para 4 inquiridos (19,05%), essa primeira 

aproximação aconteceu em contextos externos à escola e a partir desta em 14,29% (3). 

A formação contínua acreditada foi, para 1 professor (4,76%), a plataforma que 

permitiu o primeiro contacto com a Dança. 

Nesse sentido, a variabilidade dos resultados parecem sugerir uma estreita relação 

entre o espaço em que se deu o primeiro contacto (família, fora da escola e na 

formação contínua não acreditada) e a motivação intrínseca do professor.  

 

6.4.2 Formação em Dança do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar 

 

Através do questionário (administrado a 138 docentes de ARE de DE), obtivemos 

resultados relativos à formação inicial, encontrando-se os mesmos sistematizados na 

Tabela 118. 

 

Tabela 118 Resultados sobre a formação Inicial dos professores de Atividades Rítmicas e Expressivas 

do Desporto Escolar inquiridos por questionário 

 

 Fa Fr 

Ciências do Desporto e Educação Física 92 66,67 

Dança 4 2,90 

Educação Física 40 28,99 
Educação Musical 1 0,72 

Teatro 1 0,72 

Total 138 100,0 

  

Indicadores 
Professores de ARE do DE 

Fa Fr (%) 

No meio ambiente/família 5 23,81 

Na escola 3 14,29 

Fora da escola 4 19,05 

Na Faculdade  3 14,29 

Na formação contínua acreditada 1 4,76 

Na formação contínua não acreditada 5 23,81 

Total 21 100,00 
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Observa-se que é o licenciado em Ciências do Desporto e Educação Física, assim 

como o licenciado em Educação Física (95,66%) que ensinam as ARE do DE. Existe 

no terreno docentes licenciados em Dança habilitados a lecionar EF e, por 

conseguinte, aptos para lecionar ARE do DE. Em casos pontuais, e com autorizações 

especiais, um docente de outro grupo de recrutamento (no caso da presente amostra 

em Educação Musical e Teatro) pode lecionar ARE do DE, contudo, atualmente não 

está contemplado no regulamento do DE.   

Por outro lado, a entrevista focou a formação em Dança do professor das ARE do DE, 

sendo auscultados 21 docentes. Atendendo ao processo construtivo da formação 

docente, o qual pode ocorrer em diferentes tempos e espaços, sistematizamos os 

resultados por referência a vários eixos de análise.  

 

 Instituição escolar e formação em Dança do professor de Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

A maioria dos professores de ARE do DE (66,67%; 14) não teve formação em Dança 

no seu percurso escolar, ao contrário de 33,33% dos docentes (7) que tiveram acesso a 

esse conhecimento na escola. Todavia, pode observar-se que a formação em dança 

centrou-se essencialmente na dança tradicional portuguesa (28,57%; 6 professores). 

Este resultado é coincidente com o tipo de abordagem de Dança promovido pelas 

escolas antes de 2001 de forma esporádica.  

 

 Fora da escola e formação em Dança do professor de Atividades Rítmicas 

e Expressivas do Desporto Escolar 

 

Na Tabela 119 observa-se que 52,38% dos professores (11) tiveram acesso à dança 

fora da escola, nomeadamente dança clássica (33,33%; 7 professores), rancho 

folclórico (9,52%; 2 professores), jazz e dança clássica associada à patinagem 

(4,76%;1). É de salientar que 10 professores (47,62%) apesar de não terem aprendido 

Dança fora da escola, não se viram impedidos - enquanto profissionais de educação - 

de lecioná-la como modalidade específica do DE. 
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Tabela 119 Resultados da entrevista sobre a formação do professor de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar em Dança no percurso de vida fora da escola 

 

Percurso 
escolar 

Critério Características do tipo de abordagem aprendido 

Professores ARE do 
DE 

Fa Fr (%) 

Fora da 
escola 

Teve 

Dança clássica 7 33,33% 

Dança jazz 1 4,76% 

Rancho folclórico 2 9,52% 

Dança clássica ligada à patinagem/ginástica 1 4,76% 

 Subtotal 11 52,38% 

Não teve Não teve Dança nesta subcategoria 10 47,62% 

Total 21 100,00% 

 

 

 Formação inicial e formação em Dança do professor de Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar   

 

Quanto à aprendizagem da Dança na formação inicial, a Tabela 120 revela que 66,67% 

dos docentes (14) teve essa oportunidade nas instituições do ensino superior, 

sobretudo nas danças sociais, tradicionais e aeróbica (23,81%), assim como em todas 

as formas de Dança (19,05%; 4), na dança educativa e contemporânea (14,29%; 3) e 

na dança clássica ligada à ginástica (9,53%; 2).  

 

Tabela 120 Resultados da entrevista sobre a formação inicial do professor de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar e a Dança 

 

Percurso 
profissional 

 
Critério 

Características do tipo de abordagem aprendido 
Professores ARE do DE 

Fa Fr (%) 

Formação 
inicial 

Teve 

Dança clássica ligada à ginástica  2 9,52 

Danças sociais/ tradicional/aeróbica 5 23,81 

Dança educativa/contemporânea 3 14,29 

Todas as formas de Dança 4 19,05 

 Subtotal 14 66,67 

Não teve Não teve Dança nesta subcategoria 7 33,33 

Total 21 100,00 

 

Observa-se que 1/3 dos professores não teve formação em Dança na licenciatura de 

EF, o que não foi um impedimento para prosseguir o seu percurso profissional 

interagindo no ensino desta modalidade, tendo recorrido a outro tipo de formação. 
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 Formação contínua acreditada e formação em Dança do professor de 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar  

 

No que concerne a esta subcategoria, a informação recolhida foi sistematizada e pode 

ser consultada na Tabela 121.  

 

Tabela 121 Resultados da entrevista sobre a formação continua creditada do professor de Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar e a Dança 

 

Percurso 
profissional 

Critério Características do tipo de abordagem aprendido 

Professores de ARE 
do DE 

Fa Fr (%) 

Formação 
continua 

acreditada 

Teve 

Danças Sociais 4 19,00 

Danças Sociais/Tradicionais/Aeróbica 1 4,76 

Todas as formas de Dança 1 4,76 

 

 
Subtotal 6 28,57 

Não teve Não teve Dança nesta subcategoria 15 71,43 

Total 21 100,00 

 

Constata-se que 71,43% dos docentes (15) que ensinam Dança ma ARE do DE não 

frequentaram formação contínua acreditada, mostrando algum desinteresse pela 

obtenção de créditos para a avaliação de desempenho docente. Por outro lado, 6 

professores (28,57%) mostraram interesse neste domínio, sobretudo na aprendizagem 

das danças sociais (19,00%; 4) e nas danças sociais/tradicionais/aeróbica (4,76%; 1) e, 

em igual valor, em todas as formas de Dança. Muito provavelmente, estes dados fazem 

sentido, se atendermos à necessidade do professor acompanhar cabalmente o PNEF 

(2001), particularmente a matéria alternativa.  

 

 Formação contínua não acreditada e formação em Dança do professor de 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

Relativamente à formação contínua não acreditada, os resultados podem ser 

consultados na Tabela 122. 
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Tabela 122 Resultados da entrevista sobre a formação continua não acreditada do professor de 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar e a Dança 

 

Percurso 
profissional 

Critério Características do tipo de abordagem aprendido 
Professores ARE do DE 

Fa Fr (%) 

Formação 
contínua 
não 

acreditada 
 

Teve 

Danças sociais 4 19,05 

Dança aeróbica 1 4,76 

Dança educativa 1 4,76 

Danças do mundo 3 14,29 

Danças tradicionais 1 4,76 

Todas as formas de Dança 4 19,05 

                         Subtotal 14 66,67 

Não teve Não teve Dança nesta subcategoria 7 33,33 

Total 21 100,00 

 

Verifica-se que 66,67% dos respondentes (14) frequentou ações de formação contínua 

(não acreditada) em Dança, nomeadamente nas danças sociais (19,05%; 4) e, em igual 

valor, todos os tipos de Dança, assim como as danças no mundo (14,29%; 3). A dança 

aeróbica, a dança educativa e as danças tradicionais mencionadas por 1 professor 

(4,76%) revelam-se em menor expressão. Estes resultados traduzem a procura de 

formação mais específica em Dança, não tanto como uma necessidade de formação 

profissional mas como realização pessoal e motivação intrínseca. Observa-se que 1/3 

dos professores de ARE do DE não recorreu a este tipo de formação. 

 

 Formação através de vídeos e outros e formação em Dança do professor de 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar  

 

Relativamente a esta forma de formação não houve qualquer resposta que confirme a 

sua utilização pelo professor de ARE do DE. 

 

 Práticas colaborativas e formação em Dança do professor de Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar  

 

Apenas 2 docentes de ARE (9,52%) referem as práticas colaborativas como uma mais-

valia para a sua formação. Os restantes 90,48% (19) não identificaram esta prática na 

sua formação. 
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6.4.3 Grau de conhecimento de Dança do professor de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar adquirido no percurso escolar e 

profissional 

 

Os resultados relativos ao grau de conhecimento de Dança adquirido pelo professor de 

ARE do DE no percurso de formação profissional foram obtidos através de 

questionário, sendo inquiridos 138 professores que ministram Dança na área do DE. 

Segundo a caracterização realizada e as Orientações Gerais do DE o professor de EF 

que domine melhor a modalidade será o responsável pelo Grupo/Equipa de ARE. 

Assim, a organização da informação recolhida encontra-se na Tabela 123. 

 
Tabela 123 Resultados sobre o grau de conhecimento adquirido em Dança no percurso de vida e de 

formação profissional do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar obtidos 

por questionário 
 

  
Não tive 

dança Ins 
Pouco 

suficiente S Boa 
Muito 
Boa Omissos Total 

Escola de ensino 
básico 

 
Fa 95 10 9 1 4 4 15 138 

 Fr 68,84 7,25 6,52 0,72 2,90 2,90 10,87 100,00 

Escola secundária Fa 83 16 13 5 2 3 16 138 

 Fr 60,14 11,59 9,42 3,62 1,45 2,17 11,59 100,00 

Fora da escola Fa 21 5 15 28 35 19 15 138 

 Fr 15,22 3,62 10,87 20,29 25,36 13,77 10,87 100,00 

Licenciatura Fa 16 14 35 20 37 12 4 138 

Fr 11,59 10,14 25,36 14,49 26,81 8,70 2,90 100,00 

Formação contínua 
acreditada 

Fa 58 6 4 23 26 12 9 138 

Fr 42,03 4,35 2,90 16,67 18,84 8,70 6,52 100,00 

Formação contínua não 
acreditada 

Fa 13 7 12 25 44 30 7 138 

Fr 9,42 5,07 8,70 18,12 31,88 21,74 5,07 100,00 

Legenda INS insuficiente; S suficiente 

 

Na escola do ensino básico a maioria dos professores de ARE do DE (68,84%; 95) não 

teve Dança. Do grupo de docentes que teve esta oportunidade, 13,77% (19) admite ter 

sido insuficiente e pouco suficiente, ao passo que para 6,52% dos professores (9) 

referem ter sido suficiente, boa e muito boa. 

Na escola secundária mantêm-se os valores de forma similar, revelando que 60,14% 

dos professores de ARE do DE (21) não teve acesso ao conhecimento de Dança. Do 

grupo que teve esse privilégio, 21,01% (29) consideram que foi insuficiente e pouco 

suficiente, ao passo que para 7,24% (10) foi suficiente, boa e muito boa. 

O contexto fora da escola foi o que mais contribuiu para desenvolver conhecimento de 

Dança segundo 84,78% dos inquiridos (117). Ainda assim, para 14,49% dos 

professores (20) foi insuficiente e pouco suficiente. Contrariamente, para 59,42% (82) 
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o conhecimento adquirido em Dança foi suficiente, bom e muito bom. Neste sentido, 

observa-se que as ambiências formativas não escolares foram decisivas para a 

formação do professor de ARE do DE, em comparação com as ambiências 

institucionais de ensino formal (ensino básico e secundário). Sublinha-se que nos três 

itens desenvolvidos (ensino básico, secundário e fora da escola) houve 10,87%; 

11,59% e 10,87% respetivamente, de professores que ficaram sem responder a esta 

questão.  

Na licenciatura verifica-se que a maioria dos docentes de ARE do DE (85,51%; 118) 

teve formação em Dança, no entanto para 35,50% (49) essa foi insuficiente e pouco 

suficiente. Em contrapartida 50,00% dos professores de ARE do DE (69) consideram-

na suficiente, boa e muito boa. Apenas 11,59 dos professores (16) não tiveram 

formação em Dança na licenciatura. 

Na formação contínua acreditada é expressivo o número de docentes que não 

participou neste tipo de formação 42,03% (58). Dos que participaram, apenas 7,25% 

(10) consideram que o conhecimento disponibilizado em Dança foi insuficiente e/ou 

pouco suficiente. Porém, para 44,21 % dos professores (61) foi suficiente, boa e muito 

boa. Ressalva-se ainda que 9 professores (6,52%) deixaram de responder a esta 

questão. 

Observa-se maior participação na formação contínua não acreditada do que na 

formação contínua acreditada e, por conseguinte, parece que este tipo de formação é 

uma mais-valia para a aquisição de conhecimento de Dança para 71,74% dos 

professores de ARE do DE (99). Apenas 13,77% dos docentes (19) admitem ter 

adquirido conhecimentos pouco suficientes e/ou insuficiente em Dança aquando da 

realização deste tipo de ação. Todavia cabe salientar que 7 professores (5,07%) 

ficaram sem responder a esta questão.  

 

6.4.4 Grau de conhecimento didático de Dança do professor de Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar no percurso profissional 

 

Os resultados relativos a este item foram obtidos através de questionário (com a 

participação de 138 professores de ARE do DE) e podem ser consultados na Tabela 

124. Além do conhecimento de conteúdo é imperioso perceber como é que os 

professores participantes no estudo “desconstroem” a informação e a tornam 
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aprendível para os alunos, pelo que, em sentido lato, se trazem à discussão as 

metodologias didáticas (gerais e específicas), importando perceber onde foram 

abordadas e desenvolvidas. 

 

Tabela 124 Resultados sobre o grau de conhecimento didático adquirido em Dança no percurso de 

formação profissional do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar obtidos 

por questionário 

 

  
Não tive  Ins 

Pouco 
suficiente S Boa 

Muito 
Boa Omissos Total 

Na licenciatura Fa 21 13 33 22 38 9 2 138 

Fr 15,22 9,42 23,91 15,94 27,54 6,52 1,45 100,00 

Na formação contínua  
Acreditada 

Fa 53 5 8 24 25 9 14 138 

Fr 38,41 3,62 5,80 17,39 18,12 6,52 10,14 100,00 

Na formação contínua 
não acreditada 

Fa 13 7 22 26 41 23 6 138 

Fr 9,42 5,07 15,94 18,84 29,71 16,67 4,35 100,00 

INS insuficiente; S suficiente 

 

Observa-se que o conhecimento didático em Dança dos professores de ARE do DE foi 

adquirido na licenciatura em (50,00%; 69) de forma suficiente, boa e muito boa. Por 

outro lado, 33,33% (46) admite que foi insuficiente e/ou pouco suficiente. Ainda 

assim, há um número expressivo de docentes (15,22%; 21) que diz não ter tido 

oportunidade de desenvolver conhecimentos didáticos em Dança durante a 

licenciatura, o que pode remeter para os planos curriculares das instituições superiores 

e sua possível reflexão. 

Na formação contínua acreditada é expressivo o número de professores de ARE de DE 

que não participaram nesta formação em 38,41% (53). Dos que participaram 9,42% 

(13) indicam ter adquirido conhecimento didático insuficiente e pouco suficiente, ao 

passo que 42,03% (58) de forma suficiente, boa e muito boa, representando a 

formação contínua acreditada um espaço consolidador da aprendizagem docente no 

âmbito da Dança. Sublinha-se, no entanto, que um número expressivo de professores 

de 10,14% (14) ficou sem responder a esta questão. 

Na formação contínua não acreditada a maioria dos docentes (65,22%; 90) manifesta 

ter adquirido conhecimento didático de forma suficiente, boa e muito boa. Por outro 

lado, 21,01% (29) admitem que o conhecimento didático adquirido neste tipo de 

formação foi insuficiente e/ou pouco suficiente. Ressalva-se que 9,42% dos 

profissionais de ARE do DE (13) não tiveram este tipo de formação e todavia 6 

professores (4,35%) ficaram sem responder a esta questão.  
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Na formação contínua não acreditada é o tipo de formação em que houve maior 

participação dos professores de ARE do DE e onde adquiriram maior conhecimento 

didático em Dança. 

 

6.4.5 Gosto pela Dança do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar  

 

 Nesta subcategoria a opinião dos 16 docentes de ARE do DE (76,19%) é de que 

gostam muito da Dança, sublinhando, tal como os professores de EA, um sentimento 

de paixão. Para 23,81% dos professores (5), o gosto pela Dança foi desenvolvido ao 

longo da sua formação, denotando-se a importância da formação inicial e contínua na 

descoberta de novas predileções e atividades a realizar. 

 

6.4.6 Grau de satisfação do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar pelo ensino da Dança 

 

Depois de categorizados e quantificados, os dados relativos a esta subcategoria foram 

organizados na Tabela 125.  

 

Tabela 125 Resultados sobre o grau de satisfação do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar pelo ensino da Dança obtidos por entrevista 

 

Satisfação Indicadores 

 
Professores de ARE 

Fa Fr (%) 

 

Elevada 

Gosta muito 11 
52,38 

 

Subtotal 11 52,38 

 Moderada 

Gosta de ensinar 5 23,81 

Aprendeu a gostar de ensinar 3 14,29 

Gosta, apesar das dificuldades 2 9,52 

Subtotal 10 47,62 

Total 21 100,00 

 

Assim, aproximadamente 52,00% dos professores de ARE (11) manifestam gostar 

muito de ensinar Dança, enquanto 47,62% (10) assume apenas gostar de ensinar a 

modalidade. Dentro deste grupo verifica-se a existência de 14,29% de professores de 

ARE do DE (3) que afirma ter mudado de concepções ao longo do seu percurso de 

vida profissional asseverando ter aprendido a gostar de ensinar Dança. Outro grupo de 

docentes (9,52%; 2) gosta de ensinar Dança apesar de sentir dificuldades. No cômputo 
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geral, os dados perpassam uma visão positiva, não se verificando respostas de cariz 

negativo, mas a necessidade de reforço do “aprender a ensinar” através de ações de 

formação. Consta-se a satisfação elevada pelo ensino da Dança da maioria professores 

dos professores de ARE de DE e a motivação intrínseca por parte destes profissionais. 

 

6.4.7 Formas de Dança favoritas do professor de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar  

 

Na Tabela 126 observa-se uma pluralidade de respostas quanto às formas de Dança 

preferidas pelos professores de ARE do DE. 

 

Tabela 126 Resultados sobre as formas de Dança favoritas do professor de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar obtidos por entrevista 

 

Formas de Dança 

Respostas do professor 
ARE do DE 

Fa Fr (%) 

Dança moderna 2 8,00 

Danças de salão 2 8,00 

Danças sociais/latinas 3 12,00 

Dança urbana (hip-hop) 1 4,00 

Dança artística/performance 1 4,00 

Dança contemporânea 4 16,00 

Fitness/aeróbica 2 8,00 

Dança tradicional portuguesa 2 8,00 

Estilo Broadway 1 4,00 

Todas 7 28,00 

Total de respostas 25 100,00 

 

Assim, 28,00% dos docentes (7) privilegiam todas as formas de dança, onde se 

incluem as formas de Dança recreativas (ou tradicionais e sociais), expressivas, 

teatrais e de atividade física ou fitness. Para 16,00% (4) a abordagem favorita é a 

dança contemporânea e para 12,00% (3) as danças sociais/latinas. Por seu lado, 2 

professores (8,00%) preferem a dança moderna e, em igual valor as várias formas de 

Dança (danças de salão, dança aeróbica ou fitness e a dança tradicional portuguesa). 

Apenas 1 professor (4,00%) assume preferir pessoalmente a dança urbana (hip-hop), e 

em igual valor, mencionam outros 2 professores, a dança artística (4,00%) e o estilo 

Broadway (4,00%). 

Sendo o profissional de ARE do DE professor de EF, observa-se que possui maior 

diversificação de escolhas e gostos pelas diversas formas de Dança do que professor 

de EF que não ensina Dança nesta área. O professor de ARE do DE é o profissional de 
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EF com maior motivação intrínseca para o ensino da Dança na área de EF, 

consagrando-o como potencial agente educativo mobilizador da Dança na escola. 

Todavia, de forma geral observa-se que apesar da dança contemporânea e as danças 

sociais serem as prediletas dos professores de ARE do DE, estes recalcam os seus 

gostos quando projetam o tipo de conteúdo favorecendo as preferências dos alunos 

(danças urbanas).  

 

6.4.8 Importância atribuída ao ensino da Dança comparativamente com outras 

modalidades do Desporto Escolar 

 

Nesta subcategoria recorremos, em primeiro lugar, aos resultados provenientes do 

questionário no qual foram inquiridos 138 professores de ARE do DE, quanto ao grau 

de importância atribuída ao ensino da Dança, os quais podem ser consultados na 

Tabela 127. 

 

Tabela 127 Resultados do questionário sobre o grau de importância atribuída ao ensino da Dança pelo 

professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 
 

  
Nenhuma Muito  

pouca 

Indiferente Alguma Muita Omissos 

 

Total 

 

Nas Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto 

Escolar  

Freq. 0 0 1 21 91 22 138 

 % 

0,00 0,00 0,72 15,22 65,94 15,94 100,00 

 

Como se pode observar na Tabela 127, a maioria dos professores considera de muita 

importância a abordagem de Dança na área de ARE do DE (65,94%; 91), ao passo que 

um número expressivo de professores (15,2 %) concede-lhe alguma importância, 

parecendo menos convicto da relevância desta modalidade, porém não há frequência 

nas categorias nenhuma e muita pouca o que mostra o interesse pela Dança por parte 

destes profissionais. Contudo, 22 Professores de ARE do DE (15,94%) permaneceram 

sem compromisso de responder a esta questão e 1 ficou indiferente.  

De modo a completar a análise, incorporámos a informação recolhida através da 

entrevista (participando 21 professores inquiridos) quanto à importância da Dança 

comparativamente com as outras modalidades que fazem parte do quadro de extensão 

do DE. A Tabela 128 pretende apresentar a sua sistematização.   
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Tabela 128 Resultados sobre o grau de importância da Dança comparativamente com outras 

modalidades na perspetiva do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

obtidos por entrevista 

 

Modalidade ARE do DE Indicadores 
Professores de ARE 

Fa Fr (%) 

Extrema importância 

Alarga horizontes de alunos, gere 
aprendizagem, novo conhecimento, 
consciência, entusiasmo, dinâmica 
diferente na escola, beneficia alunos no 
desenvolvimento global, na aprendizagem 
para a vida na aquisição e articulação do 
conhecimento 

13 61,90 

Igual às outras 
modalidades do 

Desporto Escolar 
 

Gere integração, empenho, disciplina, 
saúde, bem-estar, combate 
comportamentos desajustados 

6 28,57 

Menor 
Com necessidade de melhoria a nível da 
organização (critérios e juízes na 
competição) 

2 9,52 

Total 21 100,00 

 

Para a maioria dos professores de ARE do DE (61,90%, 13), a Dança é uma 

modalidade de extrema importância, porque alarga os horizontes dos alunos, 

promovendo aprendizagens (por exemplo, novos conhecimentos, consciência, 

entusiasmo) e gerando diferentes dinâmicas na escola: “(…) Permite-lhes ter outros 

horizontes, que não só o futebol, que não só as modalidades coletivas” (Professor 1, 

Entrevista 1, Junho, 2011).  

Por outro lado, para 28,57% dos docentes (6) trata-se de uma área igual às outras, 

indutora de integração, de empenho, de disciplina, de saúde e de bem-estar. Contudo, 

para 9,52% dos respondentes (2) é uma modalidade menos importante por haver 

necessidade de melhoria ao nível da organização e da dinamização externa de natureza 

competitiva, nomeadamente dos critérios de avaliação dos Grupos/Equipa e da 

formação dos juízes: “No desporto escolar, os critérios que são utilizados para a 

dança folclore são os mesmos que são utilizados para um grupo de dança de aeróbica 

e de ginástica também, quer dizer para mim é complicado entender um bocado isso” 

(Professor 50, entrevista 50, Julho, 2011). 

A aplicação do repertório da grelha de Kelly também permitiu indagar e refletir com 

os professores de ARE do DE acerca da importância da Dança em contexto escolar. 

Deste modo identificaram-se os modelos de concepções nos quais se enquadram. Os 

resultados foram sistematizados na Tabela 129. 
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Tabela 129 Frequência de constructos da grelha de Kelly – Concepções acerca da importância da Dança 

na perspetiva do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar obtido por 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar, para 38,10% dos docentes de ARE (8) a escolha recai no 

modelo BCD, caracterizado por ser integrador (do domínio físico, pessoal e social e 

criativo), seguindo-se o modelo D preferido por 19,05% dos inquiridos (4) que se 

relaciona com a promoção do domínio criativo. Apenas 14,29% dos professores (3) 

mencionam o modelo B direcionado para a promoção do domínio físico e em igual 

valor, o modelo CD baseado no incremento do domínio pessoal, social e criativo. Estes 

dados parecem coerentes com as Orientações Gerais do Programa do DE que visam o 

desenvolvimento integral do aluno, para além de reforçar a promoção do domínio 

pessoal, social e de cidadania. Em síntese, a Dança para o professor de ARE do DE é 

de extrema importância por estar relacionada com o desenvolvimento integral do 

aluno e a promoção do domínio criativo. 

 

6.4.9 Valor pedagógico atribuído ao ensino da Dança pelo professor de Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

Através do questionário, foi possível diferenciar um conjunto de propostas quanto ao 

valor que o professor de ARE do DE atribui ao ensino da Dança. Os principais 

resultados podem ser visualizados na Tabela 130. Para obter uma visão global, 

reagrupou-se as intensidades valorizo e valorizo muito.  

Modelo 

Importância do conteúdo 

Professor de  
ARE do DE 

B Fa 3 

 Fr (%) 14,29 

C Fa 2 

 Fr (%) 9,52 

D Fa 4 

 Fr (%) 19,05 

BD Fa 1 

 Fr (%) 4,76 

CD Fa 3 

 Fr (%) 14,29 

BCD Fa 8 

 Fr (%) 38,10 

Total de respostas Fa 21 

 Fr (%) 100,00 

Legenda: 

Modelo B: Contribuição na 

promoção do domínio físico. 

Modelo C: Contribuição na 

promoção do domínio pessoal e 

social. 

Modelo D: Contribuição na 

promoção do domínio criativo. 

Modelo E: Nova concepção 

Modelo BD: Contribuição na 

promoção do domínio físico e 

do domínio criativo. 

CD: Contribuição na promoção 

do domínio pessoal e social e do 

domínio criativo. 

Modelo BCD: Contribuição na 

promoção do domínio físico, do 

domínio pessoal e social e do 

domínio criativo. 
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Tabela 130 Resultados sobre o valor pedagógico e artístico que o professor de Educação Artística 

atribui ao ensino da Dança na escola obtidos por questionário 

 

Valor atribuído ao ensino da Dança 
 

Não 

valorizo 

Valorizo 

pouco NV/ND Valorizo 

Valorizo 

muito Omissos Total 

Sensibiliza para a arte Fa 1 4 11 65 52 5 138 

 Fr 0,72 2,90 7,97 47,10 37,68 3,62 100,00 

Desenvolve a capacidade  Fa 0 0 1 21 111 5 138 

de expressão Fr 0,00 0,00 0,72 15,22 80,43 3,62 100,00 

Desenvolve a capacidade  Fa 0 0 2 24 108 4 138 

criativa Fr 0,00 0,00 1,45 17,39 78,26 2,90 100,00 

Promove a educação  Fa 0 0 10 54 69 5 138 

estética Fr 0,00 0,00 7,25 39,13 50,00 3,62 100,00 

Desenvolve a capacidade  Fa 0 1 3 44 85 5 138 

de comunicação Fr 0,00 0,72 2,17 31,88 61,59 3,62 100,00 

Desenvolve o ritmo e as estruturas  Fa 0 1 1 22 110 4 138 

espaciais /acções perceptivo motoras Fr 0,00 0,72 0,72 15,94 79,71 2,90 100,00 

Desenvolve a auto-estima e auto- Fa 0 0 3 25 105 5 138 

confiança Fr 0,00 0,00 2,17 18,12 76,09 3,62 100,00 

Desenvolve a capacidade cognitiva Fa 1 2 10 49 71 5 138 

 Fr 0,72 1,45 7,25 35,51 51,45 3,62 100,00 

Desenvolve a postura Fa 0 0 1 29 104 4 138 

 Fr 0,00 0,00 0,72 21,01 75,36 2,90 100,00 

Promove estilos de vida saudáveis Fa 1 1 3 37 92 4 138 

 Fr 0,72 0,72 2,17 26,81 66,67 2,90 100,00 

Desenvolve competências sociais e  Fa 0 0 0 33 101 4 138 

de relação Fr 0,00 0,00 0,00 23,91 73,19 2,90 100,00 

Desenvolve valores essenciais do ser  Fa 0 1 1 33 99 4 138 

humano ( respeito, participação) Fr 0,00 0,72 0,72 23,91 71,74 2,90 100,00 

Promove o sucesso escolar e as  Fa 1 3 10 56 63 5 138 

aprendizagens escolares Fr 0,72 2,17 7,25 40,58 45,65 3,62 100,00 

Promove a inclusão escolar Fa 0 0 5 35 93 5 138 

 Fr 0,00 0,00 3,62 25,36 67,39 3,62 100,00 

Promove a interculturalidade Fa 0 0 4 45 83 6 138 

 Fr 0,00 0,00 2,90 32,61 60,14 4,35 100,00 

Promove a cidadania activa dos  Fa 1 1 8 45 76 7 138 

alunos Fr 0,72 0,72 5,80 32,61 55,07 5,07 100,00 

Legenda NV/ND não valorizo, não desvalorizo 

 

Assim, os valores que os docentes de ARE do DE atribuem ao ensino da Dança são: 

 Desenvolvimento das competências sociais e de relação 97,10% (134); 

 Desenvolvimento da postura 96,37% (133); 

 Desenvolvimento da capacidade de expressão 95,65% (132); 

 Desenvolvimento da capacidade criativa 95,65% (132); 

 Desenvolvimento do ritmo e as estruturas espaciais ações percetivo-motoras 

95,65% (132); 

 Desenvolvimento dos valores essenciais do ser humano (respeito, participação) 

95,65% (132); 
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 Desenvolvimento da autoestima e autoconfiança 94,21% (130); 

 Promoção dos estilos de vida saudáveis 93,48% (129); 

 Desenvolvimento da capacidade de comunicação 93,48% (129); 

 Promoção da inclusão escolar 92,75% (128); 

 Promoção da interculturalidade 92, 75% (128). 

 

Na entrevista, dadas as características do discurso oral, os professores inquiridos 

focam diversas respostas, razão pela qual as frequências são superiores ao número de 

participantes da amostra. Os dados encontram-se organizados na Tabela 131. 

 

Tabela 131 Resultados sobre o valor pedagógico e artístico atribuído ao ensino da Dança pelo professor 

de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar obtidos por entrevista 

 

Valor 
pedagógico e 

artístico 
Indicadores  

Respostas do 
professor de 
ARE (DE) 

Fa Fr (%) 

Percetivo- 
motoras 

Coordenação, ritmo, exploração do espaço, passos, 
qualidades motoras, postura, educação do corpo, fitness. 

5 9,26 

Socialização 
Desinibição, comunicação, expressão, interação, 
integração, convivência através do trabalho individual, a 
pares e em grupo. 

3 5,56 

Criatividade 
 

Imaginação. Ideias em ação. 4 7,41 

Cognição 
Conhecimento de movimentos, memorização de 
passos/sequências, construção de coreografias em grupo 

sincronizado. 

3 5,56 

Atitudes, 
emoções e 

sentimentos 

Respeito, disciplina, autonomia, amizade, cooperação, 
partilha, harmonia, empenho, responsabilidade, união, 
superação, combatividade, perseverança, autoestima, 
autocontrole. 

34 62,96 

Estética 
 

Sensibilidade, graciosidade, apreciação. 3 5,56 

Específico da 
Dança 

Associado à competição formativa. 2 3,70 

Total de respostas 54 100,00 

 

Na área das ARE do DE, observa-se concentração de respostas (62,96%;34) no valor 

pedagógico focado para o domínio das atitudes, das emoções e dos sentimentos dos 

alunos, corroborando os resultados obtidos no questionário e as finalidades do ensino 

da Dança identificadas no pensamento pré-ativo. Em 5 respostas dos docentes (9,26%) 

é importante mediar as capacidades percetivo-motoras. Segue-se o desenvolvimento 

da criatividade (7,41%), a socialização (5,56%) e a cognição e a estética 5,56%). Por 

último apenas 2 respostas (3,70%) se direcionam para a vertente de competição 

formativa, mostrando menos interesse pela competição. Esta resposta coincide, 

parcialmente com a posição da maioria dos professores de ARE (manifestada nos 
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pensamentos pós-ativos, nomeadamente na reflexão sobre a natureza da dinamização 

externa, na Tabela 75), mostrando que são a favor da vertente participativa, 

demonstrativa ou de exibição. 

Em síntese, o valor pedagógico que o professor de ARE do DE prioriza concentra-se 

no domínio das atitudes, emoções e sentimentos dos alunos. 

 

6.4.10 Significado pessoal do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar sobre a Dança 

 

Na organização desta subcategoria, e à semelhança de alguns pontos anteriores, 

ressalva-se que as frequências se referem a respostas múltiplas de um conjunto de 21 

sujeitos. A informação recolhida encontra-se sistematizada na Tabela 132. 

Em 78,00% das respostas (27) é possível aferir que o significado do ensino da Dança 

nas ARE do DE é diversificado, destacando-se o aspeto da “expressão” que lhe está 

associado (41,46%; 17): “Significa movimento e expressão ao mesmo tempo. Também 

uma forma de exteriorizar os nossos sentimentos através do movimento com música” 

(Professor 59, entrevista 59, Junho, 2011).  

 
Tabela 132 Resultados do significado pessoal do professor de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar sobre a Dança obtidos por entrevista 

 

Significado Características 

Respostas do 
Professor de ARE  

Fa Fr (%) 

Interiorização 

Vida, paixão, forma de estar na vida, forma 
de sentir a vida, sentido profundo do 
movimento. Bem-estar, vida, forma de estar 
na vida, emoção, forma de sentir a vida, 
alegria e felicidade. 

11 26,83 

Subtotal 11 26,83 

Atividade 
física 

Com ritmo/música e movimentos, movimento 
do corpo, coordenação de movimentos 

7 17,07 

Expressão 

Liberdade, descomplexar, libertar o corpo, 
exprimir ideias, libertar sentimentos, 
emoções, opiniões, gestos, criação, 
pensamentos e movimentos, expressão 

através do corpo, partilha 

17 41,46 

Arte 
 

Manifestação artística 
 

2 4,88 

Criatividade 
 

Criação e composição de movimentos de 
Dança 

2 4,88 

Energia Poder  2 4,88 

Subtotal 27 78,00 

Total de respostas  41 100,00 
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A Dança, também, significa “atividade física” em 17,07% das respostas (7) e 

“manifestação artística” em 4,88% (2). Em igual valor destaca-se a “criatividade” e a 

própria “energia” da Dança que proporciona um sentimento de poder. 

O domínio de significação profunda é expresso em 11 respostas (26,83%) e reforça a 

ligação emocional à Dança: “É acima de tudo uma forma de estar…é uma forma de 

viver, se quisermos, acho que é algo fantástico e é um mundo muito especial onde é 

preciso ter uma grande sensibilidade e saber-se centrar nele e depois saber estar 

nele” (Professor 33, entrevista 33, Junho, 2011).  

Em síntese, a Dança é um objeto que possui significado para o professor de ARE do 

DE por libertar a expressão humana de quem dança, incrementando-se um sentido 

mais pessoal, profundo e interiorizado. Esta informação é corroborada pela 

disponibilidade voluntária e especial de alguns professores de EF para lecionar Dança 

na área de ARE do DE. 

 

6.4.11 Discussão intra-área das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar acerca das teorias e crenças do professor 

 

Os resultados apresentados sugerem que o professor de EF que leciona Dança nas 

ARE do DE é o docente intrinsecamente mais motivado para ensiná-la, manifestando 

bastante satisfação e realização pela lecionação da modalidade. Paralelamente, mostra 

possuir maior interação com a Dança como aprendiz em espaços fora da escola 

(52,38%), na formação inicial (66,67%) e na formação contínua não acreditada 

(66,67%), nomeadamente em ginásios, em clubes e outros, parecendo ter maior 

conhecimento de conteúdo e didático do que os outros professores de EF, 

principalmente por adaptar-se às disposições do Regulamento das ARE do DE.  

Cruzando informação com o tipo de abordagem que o professor de ARE do DE projeta 

na prática de ensino centrada na matéria alternativa dos PNEF (2001), nomeadamente 

nas danças sociais, na dança aeróbica, como também na dança criativa de expressão 

livre, verifica-se coerência com o tipo de formação que teve ao longo do seu percurso 

profissional. A projeção das danças urbanas nas ARE do DE, como hip-hop, aliás uma 

prática que não consta dos PNEF (2001) e nem é relevante na formação do professor, é 

aqui promovida por fazer parte das preferências dos alunos, mostrando que o professor 

inibe-se do gosto pessoal e do conhecimento de Dança que possui, a favor das 
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escolhas dos alunos. O gosto e preferência pessoal são diversificados e direciona-se 

em primeiro lugar para as danças de salão e as danças sociais latinas (20,00%) seguida 

da dança contemporânea (16,00%). Curiosamente, a dança contemporânea é a 

abordagem menos contemplada na sua formação profissional (inicial e contínua) 

contrariamente às danças sociais latinas, o que mostra interesse por parte de um 

número expressivo de docentes pela abordagem artística da dança contemporânea. Por 

outro lado, verifica-se que 33,33% dos professores entrevistados tiveram interação 

com a dança clássica no seu percurso de vida, como estudantes fora da escola, 

indicando vivência corporal com uma linguagem artística da Dança. Contudo, esta 

abordagem não é explorada nas apresentações da dinamização externa (Gonçalves, 

2007), provavelmente por não ser cativante para a maioria dos alunos (Maraca & 

Batalha, 2007) ou o ambiente desportivo não ser compatível. 

Assim, utilizando o instrumento
105

 reflexivo de Atkin (1996) sobre o desenvolvimento 

de práticas educativas verifica-se a existência de coerência entre os valores e as 

crenças manifestados pelo professor (principalmente atitudes e sentimentos dos 

alunos; depois, ritmo, estruturas percetivas motoras, competências de socialização, de 

cognição/memorização e, em menor expressão, a estética e o conhecimento de Dança 

associado à competição formativa) e ainda a prática que projeta, nomeadamente 

através das danças sociais, aeróbica e da dança urbana. Também o professor de ARE 

do DE conduz o ensino da Dança manifestando menor interesse pela competição da 

atividade que é imposta no regulamento específico de dinamização externa das ARE 

do DE, à exceção de 28,58% dos professores que direcionam a sua prática para a 

competição. Deste modo, seria interessante diferenciar os valores pedagógicos nos 

quais os professores de ARE do DE acreditam, quando direcionam a sua prática 

através de uma vertente competitiva ou de uma vertente participativa. As respostas 

mostram incoerência quando o professor acredita promover a criatividade através da 

prática que projeta, seja através das danças sociais e aeróbica de vertente recreativa 

(Kassing & Jay, 2003) e, inclusive, a dança urbana (hip-hop) que sugere forte 

influência dos meios de comunicação, fazendo do aluno um mero reprodutor do que vê 

na televisão ou na internet (Gaspari, 2005) e limitando a construção de uma cultura 

criativa e reflexiva de Dança.  

                                                
105

 Ver figura 4. 
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Na perceção de 61,90% dos professores de ARE do DE, a Dança é de extrema 

importância por alargar horizontes dos alunos, gerir aprendizagem, ser um novo 

conhecimento, dar consciência, entusiasmo e uma dinâmica diferente na escola, 

beneficiar os alunos no seu desenvolvimento global, na aprendizagem para a vida na 

aquisição e na articulação do conhecimento. Assim, na grelha de Kelly (ao distinguir-

se a importância do conteúdo de Dança), verifica-se coerência ao destacar o modelo 

integrador do domínio físico, pessoal e social e de promoção do domínio criativo, este 

último efetivando-se como denominador comum para 76,20% dos inquiridos. 

Quanto à significação da Dança evidenciam-se três grupos: (a) a dança é significativa 

por ser expressão (41,46%); (b) a dança possui um significado profundo por ser vida e 

paixão (26,83%) e (c) a dança significa atividade física (17,07%). Quanto à Dança ser 

um meio de expressão humana, Schiller e Meiners (2003) consideram-na um 

importante meio de expressar sentimentos, experiências e identidade cultural, 

reconhecendo-a como arte vital e dinâmica, em que o movimento é meio de expressão 

e o corpo seu instrumento. Neste sentido, cabe-nos questionar: se a Dança, num 

ambiente competitivo, terá o mesmo significado para o professor de ARE do DE? Até 

que ponto a Dança promovida nas ARE do DE exprimirá a capacidade de expressão 

dos alunos? O outo grupo em que o significado da Dança é mais profundo, 

classificando-a de “paixão” é composto por professores com maior envolvimento com 

a Dança, constatando-se a natureza dialética e de ligação, em que o nexo ou apego está 

relacionado com a interação da Dança no seu percurso de vida pessoal e profissional, 

determinando assim maior significado pessoal. Por último, o grupo mais reduzido 

mostra que a Dança significa “atividade física” provavelmente por carecer de 

experiências mais artísticas. No entanto, observa-se coerência com o tipo de prática 

competitiva que implica a participação das ARE do DE. 

Observa-se que a Dança promovida nas ARE do DE aproxima-a ao desporto, 

reduzindo-a a uma atividade física e competitiva, o que não significa que através de 

diálogo entre a Direção do Desporto Escolar na DGIDC e os responsáveis dos 

Grupos/Equipas das diferentes áreas educativas, este aspeto possa evoluir abrindo, 

também, um espaço para a vertente participativa coerente com as concepções dos 

professores manifestadas no presente estudo. Trata-se da procura de desenvolvimento 

de práticas educativas de Dança coerentes com as perceções dos professores que estão 

no terreno.  
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6.5 Comparação das teorias e crenças entre os três tipos de ensino da Dança na 

Educação Física, na Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar 

 

Para facilitar o processo de análise comparativo dos resultados recolhidos acerca das 

teorias e crenças dos professores de EF, EA e ARE do DE, elaboramos o Quadro 17 

que pretende ser uma síntese do que até aqui foi explanado.  

 

Quadro 17 Quadro comparativo dos principais resultados dos pensamentos teorias e crenças entre a área 

de Educação Física, Educação Artística e das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

Subcategorias EF EA ARE do DE 
Reevocação do primeiro 

contacto com a Dança 

Na formação contínua acreditada 

(28,57%) 

Fora da escola (30,00%) No meio ambiente/família e 

na formação contínua não 

acreditada (47,62%) 

Formação em Dança -Na escola não teve (92,86%) 

-Fora da escola não teve 

(89,29%) 

-Na licenciatura não teve 

(67,86%) 

-Formação contínua acreditada, 

não teve (57,14%) 

-Formação contínua não 

acreditada, não teve (71,43%) 

- Na escola não teve 

(66,65%) 

- Fora da escola teve 

(55,00%) 

- Na licenciatura teve 

(65,00%) 

- -Formação contínua 

acreditada não teve (65,00%) 

-Formação contínua não 

acreditada teve (60,00%) 

 

- Na escola não teve 

(66,67%) 

- Fora da escola teve 

(52,38%) 

- Na licenciatura teve 

(66,67%) 

 -Formação contínua 

acreditada não teve 

(71,43%) 

-Formação contínua não 

acreditada teve (66,67%) 

Grau de conhecimento 

de Dança adquirido no 

percurso de vida e de 

formação profissional 

- No ensino básico: 

8,00%insuficiente e pouco 

suficiente 3,63% suficiente, bom 

e muito bom 

- Na secundária: 14,11% 

insuficiente e pouco suficiente 

5,42% suficiente, bom e muito 

bom 

-Fora da escola: 18,12% 

insuficiente e pouco suficiente 

40,95% suficiente, bom e muito 

bom 

- Licenciatura: 34,59% 

insuficiente e pouco suficiente e 

43,06% suficiente, bom e muito 

bom 

-Formação contínua acreditada: 

12,24% insuficiente e pouco 

suficiente e 36,47% suficiente, 

bom e muito bom 

- Formação contínua não 

acreditada: 20,00% insuficiente 

e pouco suficiente e 50,83% 

suficiente, bom e muito bom 

- No ensino básico: 12,65% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 6,53% 

suficiente, bom e muito bom 

- Na secundária: 16,45% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 11,39% 

suficiente, bom e muito bom 

-Fora da escola: 22,79% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 53,10% 

suficiente, bom e muito bom 

- Licenciatura: 27,85% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 49,36% 

suficiente, bom e muito bom 

-Formação contínua 

acreditada: 

10,46%insuficiente e pouco 

suficiente e 49,36% 

suficiente, bom e muito bom 

- Formação contínua não 

acreditada: 17,72% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 65,82% 

suficiente, bom e muito bom  

- No ensino básico: 13,50% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 6,52% 

suficiente, bom e muito bom 

- Na secundária: 21,01% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 7,24% 

suficiente, bom e muito bom 

-Fora da escola: 14,49% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 59,42% 

suficiente, bom e muito bom 

- Licenciatura: 35,50% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 50,00% 

suficiente, bom e muito bom 

-Formação contínua 

acreditada: 7,25% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 44,21 % 

suficiente, bom e muito bom 

- Formação contínua não 

acreditada: 13,77% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 71,74% 

suficiente, bom e muito bom 
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(Continuação) Quadro 17 – Quadro comparativo dos principais resultados dos pensamentos teorias e 

crenças entre a área de Educação Física, Educação Artística e Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar 

 

Subcategorias EF EA ARE do DE 
Grau de conhecimento 

didático de Dança 

adquirido no percurso 

de formação profissional 

-Licenciatura: 33,64% 

insuficiente e pouco suficiente e 

41,42% suficiente, bom e muito 

bom 

-Formação continua acreditada: 

13,18% insuficiente e pouco 

suficiente e 35,53% suficiente, 

bom e muito bom 

- Formação continua não 

acreditada: 23,76% insuficiente 

e pouco suficiente e 46,11% 

suficiente, bom e muito bom 

- Licenciatura: 26,85% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 49,36% 

suficiente, bom e muito bom 

-Formação continua 

acreditada: 16,46% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 49,36% 

suficiente, bom e muito bom 

- Formação continua não 

acreditada: 17,72% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 65,82% 

suficiente, bom e muito bom 

- Licenciatura: 34,59% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 50,00% 

suficiente, bom e muito bom 

-Formação continua 

acreditada: 33,33% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 36,47% 

suficiente, bom e muito bom 

- Formação continua não 

acreditada: 9,40% 

insuficiente e pouco 

suficiente e 42,03% 

suficiente, bom e muito bom 

Gosto pela Dança Gosta 85,72% Gosta muito 75,00% Gosta muito 76,19% 

 

Grau de satisfação pelo 

ensino da Dança 

Satisfação moderada 78,57% Satisfação elevada 55,00% Satisfação elevada 52,38% 

Formas de Dança 

favoritas 

-Danças sociais/Latinas 21,43% 

-Danças de Salão 17,86% 

-Danças tradicionais, 

sociais/latinas e aeróbica, 

que fazem parte da matéria 

alternativa dos PNEF (2001) 

34,80% 

-Todas 26,09% 

-Dança contemporânea 

13,04% 

-Todas 28,00% 

-Dança contemporânea 

16,00% 

- Danças sociais/latinas 

12,00%  

Importância da Dança - Grau de importância: muita 

47,29% 

-Matéria igual às outras 

(52,63%) 

-Modelo BCD: Integral pela 

contribuição do domínio físico, 

na promoção do domínio pessoal 

e social 

e na promoção do domínio 

criativo. 

- Grau de importância: muita 

78,48% 

-Disciplina fundamental e 

complementar (80,00%) 

- Modelo D: Contribuição na 

promoção do domínio 

criativo. 

- Grau de importância: 

muita 65,94% 

-Modalidade de extrema 

importante (61,90%) 

- Modelo BCD: Integral 

pela contribuição do 

domínio físico, na promoção 

do domínio pessoal e social 

e na promoção do domínio 

criativo 

Valor pedagógico e 

artístico 

Questionário: 

-Desenvolve a capacidade de 

expressão 93,89%, 

-Desenvolve a capacidade 

criativa 91,53%, 

-Desenvolve o ritmo e as 

estruturas espaciais ações 

percetivo-motoras 91,06%, 

-Desenvolve competências 

sociais e  de relação 90,12% 

Entrevista: 

Nas atitudes, emoções e 

sentimentos dos alunos 

(50,00%) 

Questionário: 

-Desenvolve o ritmo e as 

estruturas espaciais ações 

percetivo-motoras 98,74 %  

-Desenvolve competências 

sociais e de relação 98,74%, 

-Desenvolve a capacidade de 

expressão 97,47%, 

-Desenvolve a capacidade 

criativa 97,47%, 

-Desenvolve valores 

essenciais do ser humano 

(respeito, participação) 

96,21%, 

Entrevista: 

Nas atitudes, emoções e 

sentimentos dos alunos 

(37,50%) 

Questionário: 

- Desenvolve competências 

sociais e de relação 97,10%  

-Desenvolve a postura 

96,37% -Desenvolve a 

capacidade de expressão 

95,65% 

-Desenvolve a capacidade 

criativa 95,65%, 

-Desenvolve o ritmo e as 

estruturas espaciais ações 

percetivo-motoras 95,65% 

Desenvolve valores 

essenciais do ser humano 

(respeito, participação) 

95,65%, 

Entrevista: 

Nas atitudes, emoções e 

sentimentos dos alunos 

(62,96%) 

Significado pessoal 

sobre a Dança 

Significação diversificada 

93,33% e centrada na expressão 

em 57,78% 

Significação diversificada 

84,21% e centrada na 

expressão em 60,53% 

Significado profundo 

15,79% 

Significação diversificada 

78,00% e centrada na 

expressão em 41,46% 

Significado profundo 

26,83% 

 

Dando seguimento à discussão do bloco das teorias (conhecimentos) e das crenças 

(concepções) do professor que ministra Dança na escola, passar-se-á à comparação 
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interáreas (EF, EA e ARE do DE), tendo como suporte as semelhanças e as diferenças 

encontradas tanto no questionário como na entrevista.  

 

a) Reevocação do primeiro contacto com a Dança: Os resultados da entrevista 

permitem verificar que a prática de Dança está mais enraizada na vida pessoal e 

profissional dos professores de EA (fora da escola em 30,00%) e de ARE do DE (no 

meio ambiente familiar e na formação contínua não acreditada em 47,62%), 

diferenciando-se substancialmente dos professores de EF, cujo primeiro contacto com 

a Dança aconteceu predominantemente na formação contínua acreditada (28,57%). 

Assim, os resultados parecem sugerir que os professores de EA e de ARE do DE, 

devido ao seu percurso e à natureza da disciplina que lecionam, estarão mais aptos (e 

motivados) ao desenvolvimento de práticas de ensino da Dança. 

 

b) Formação em Dança: conforme os resultados da entrevista, há semelhanças 

nos professores de EF, de EA e de ARE do DE ao indicarem não ter tido Dança na 

escola (92,86%; 66,65% e 66,67% respetivamente). Não obstante, são os professores 

de EA e de ARE do DE que mostram possuir melhores condições de formação na 

escola. 

Isto leva-nos a concluir que são os professores de EA e de ARE do DE, os quais 

tiveram oportunidade de ter um maior contacto com a Dança, que tendem a mobilizar 

esse conhecimento para a sua prática efetiva, provavelmente por terem experienciado e 

aprendido a valorizá-lo como um conteúdo escolar, tal como é explicado pelo estudo 

sobre as crenças do professor realizado por Pajares (1992).  

O cenário formativo em Dança revela a existência de grandes lacunas, principalmente 

na formação dos professores de EF que não reforçou esta aprendizagem fora da escola 

(89,29%), ao contrário dos professores de EA em 55,00% e de ARE do DE em 

52,38%. Relativamente à formação fora da escola, observa-se que este grupo de 

professores adquiriram maior conhecimento em Dança do que os professores de EF, 

mostrando que, quanto mais rica for essa experiência, maior será a probabilidade de 

ser promovida no percurso profissional. 

No domínio da formação inicial (licenciatura), são os professores de EF que 

identificam mais constrangimentos a nível da sua qualificação em Dança por não ter 

sido abordada na sua formação (67,86%), daí considerarem-se menos qualificados 



PARTE III APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

CAPÍTULO 6 TEORIAS E CRENÇAS DO PROFESSOR 

 
 

 

373 

para o seu ensino comparativamente com os professores de EA e de ARE do DE que 

indicam ter tido acesso à abordagem de Dança (65,00% e 66,67% respetivamente). 

Deste modo, constata-se que quantas mais oportunidades forem disponibilizadas na 

formação inicial (em termos de conhecimento de conteúdo e de conhecimento 

didático), maior será a probabilidade da Dança ser promovida na escola através da EA 

e ARE do DE.  

Quanto à formação contínua encontram-se semelhanças e diferenças entre os 

professores das diferentes áreas, conforme se trate de formação acreditada ou não 

acreditada em Dança, embora se observe que é a frequência de ações de formação não 

acreditadas que prevalece na formação do professor de EA e ARE do DE. Assim o 

professor de EF indica com maior frequência não ter participado em formação 

contínua acreditada em Dança (57,14%) tal como o professor de EA (65,00%) e de 

ARE do DE (71,43%). Em contrapartida, enquanto o professor de EF não teve 

formação contínua não acreditada em Dança (71,43%), o professor de EA e ARE do 

DE tiveram acesso a este tipo de formação em 60,00% e 66,67% respetivamente, 

mostrando melhor qualificação. 

Por seu lado, a formação em Dança através do recurso a vídeos é uma prática muito 

pouco utilizada, quer pelos docentes de EF, quer pelos docentes de EA e de ARE do 

DE, o que poderá ter a ver com a sua escassez ou pouca oferta no mercado nacional. 

Atualmente a internet poderá ser um recurso para suprir esta dificuldade. A este 

respeito, Freire (2001) posiciona-se indicando que o vídeo é um recurso didático para 

o ensino e aprendizagem da Dança, que pode ser utilizado por qualquer professor com 

ou sem formação específica, salientando o proveito da visualização da dança 

profissional.  

Por fim, a formação através das práticas colaborativas entre colegas é pouco 

reconhecida pelos professores, provavelmente por se constituir tacitamente e por ser 

mediada pelo grupo disciplinar de EF. Ainda assim, há que considerar a possibilidade 

de haver prevalência de uma cultura docente mais individualizada do que colaborativa. 

Em suma, a formação do professor de EF em Dança é um campo em que urge 

identificar necessidades e disponibilizar ações concertadas de formação docente. 

Cruzando a subcategoria da formação do professor de EF, EA e ARE do DE com o 

tipo de Dança abordado principalmente na formação inicial (Tabela 87; 104 e 120 

respetivamente) e a dificuldade de promover ambientes mais criativos na aula de 
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Dança, revela-se necessidade de aprimorar o conhecimento e conhecimento didático 

da dança educativa ou criativa dos futuros professores responsáveis pelo ensino da 

Dança na escola e dos professores que se encontram no terreno, através de formação 

contínua. Nada de novo é proposto, apenas lembra-se que conforme a contextualização 

curricular da Dança elaborada no Capítulo 1, a dança educativa ou criativa é um 

conteúdo contemplado, tanto na área de EF como de EA, estabelecendo uma ponte 

entre ambas. Também, é pertinente recordar que segundo o modo como o Sistema 

Educativo implementou o ensino da Dança na área de EA (possibilitando ao professor 

de EF responsabilizar-se por esta disciplina curricular), a formação deste docente em 

Dança poderia ser mais abrangente e melhor contemplada pelas respetivas instituições 

de formação.  

Em contrapartida, segundo o estudo de Connell (2009) devia-se considerar que, se a 

formação em dança educativa não for assegurada na formação inicial e contínua do 

professor de EF, então devia ser retirada do PNEF. 

 

c) Grau de conhecimento de Dança adquirido no percurso de vida e 

profissional: Relacionando o conhecimento de Dança com a “experiência pessoal em 

Dança adquirida no percurso de vida” é possível constatar que esta, encontra-se 

imbricada na profissionalidade dos sujeitos e a sua natureza indissociável ajuda a 

compreender determinados comportamentos, atitudes e ações. Observa-se que a Dança 

não foi um conhecimento adquirido pelos professores inquiridos na sua formação 

escolar do ensino básico, portanto há semelhanças entre os professores de EF 

(79,53%), EA (70,89%) e ARE do DE (68,84%). Dos poucos professores que tiveram 

acesso ao conhecimento de Dança no ensino básico, 8,00% dos professores de EF, 

12,65% de EA e 13,50% de ARE do DE manifestaram ter adquirido conhecimento 

insuficiente e pouco suficiente. Em contrapartida, uma minoria de professores de EF, 

EA e ARE do DE (3,63%,6,53% e 6,52% respetivamente) manifestaram ter adquirido 

conhecimento suficiente, bom e muito bom. 

No ensino secundário o conhecimento em Dança apresenta valores similares em EF, 

em EA e em ARE quanto à falta de acesso à abordagem da Dança (72,24%; 62,03% e 

60,14% respetivamente). Dos poucos professores que aprenderam Dança no ensino 

secundário, 14,11% professores de EF, 16,45% de EA e 21,01% de ARE do DE 

manifestaram ter adquirido conhecimento insuficiente e pouco suficiente. Para os 
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restantes professores de EF, de EA e de ARE do DE o conhecimento adquirido em 

Dança no ensino secundário foi suficiente, bom e muito bom (5,42%; 11,39% e 7,24% 

respetivamente). 

Fora da escola, a maioria dos professores inquiridos de EF (55,05%), EA (75,96%) e 

ARE (84,78%) tiveram a oportunidade de ter conhecimento de Dança. Porém, foi 

insuficiente e pouco suficiente para 18,12% dos professores de EF, 22,79% dos 

professores de EA e 14,49% dos professores de ARE do DE. Para os restantes 

professores de EF, de EA e de ARE do DE, o conhecimento adquirido em Dança fora 

da escola foi suficiente, bom e muito bom (40,95%; 53,10% e 59,42% 

respetivamente). 

Em suma, não se observam diferenças na aquisição do conhecimento de Dança no 

percurso de vida escolar do professor de EF, de EA e de ARE do DE. Contudo, a 

aprendizagem da Dança deu-se com maior ênfase fora da escola nomeadamente em 

espaços como escolas privadas, ginásios ou clubes, privilegiando uns em detrimento 

de outros, o que significa ter sido um conhecimento não democratizado se 

perspetivado dentro da escola pública. 

O conhecimento adquirido no percurso de formação profissional é baseado na 

experiência e no conhecimento formal adquirido basicamente na formação inicial e 

contínua, ressalvando-se a importância destes espaços formativos no desenvolvimento 

profissional do docente. 

Observa-se que na licenciatura é maior a percentagem de professores de EF (19,53%) 

e de EA (20,25%) que não tiveram Dança comparados com os professores de ARE do 

DE (11,59%). Este resultado sugere que o professor de ARE do DE tem maior 

conhecimento de conteúdo de Dança. O nível de conhecimento em Dança adquirido na 

licenciatura é semelhante entre os professores de EF, de EA e de ARE do DE ao 

manifestarem ser pouco suficiente e/ou insuficiente (34,59%;27,85%,35,50% 

respetivamente), ao passo que 43,06%; 49,36% e 50,00% respetivamente considerou-o 

suficiente, bom e muito bom. Ponderando que a maior parte da amostra está formada 

por professores de EF, estes resultados levam-nos a perceber que aproximadamente 

2/5 dos estudantes que egressa da instituição académica de EF possui conhecimento 

suficiente, bom e muito bom no conteúdo de Dança que o potencia para o ensino, 

contrariamente à maioria dos futuros profissionais formados sem possuir 
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conhecimento para a disseminação da Dança através da sua prática profissional, o que 

é um valor expressivo a ter em conta pelas instituições de ensino superior de EF.  

A maioria dos professores inquiridos no questionário fez formação contínua acreditada 

em Dança na EF (80,47%); na EA (69,62%) e na ARE (57,97%). No entanto, observa-

se que foi o professor de EF quem procurou colmatar mais a necessidade de 

capacitação do conteúdo de Dança comparado com o professor de EA e de ARE do 

DE. O grau de conhecimento foi suficiente, bom e muito bom para 36,47% dos 

professores de EF, para 49,36% dos docentes de EA e para 42,03% dos professores de 

ARE do DE. 

Constata-se também que na formação contínua não acreditada, houve participação 

docente de EF em 76,94%, de EA em 86,08% e de ARE do DE em 57,97% 

direcionada provavelmente para assegurar este conhecimento ou por interesse e gosto 

pessoal. Observa-se que é o professor de EA que procurou mais este tipo de formação, 

seguido do professor de ARE do DE. Esta formação foi classificada de insuficiente e 

pouco suficiente em 20,00% na EF, em17,72% % na EA e em 13,77% na ARE do DE. 

Em contrapartida, foi suficiente, bom e muito bom em 50,83% na EF, em 65,82% na 

EA e em 71,74% na ARE do DE, mostrando ser um tipo de formação que vai ao 

encontro das necessidades dos docentes no conhecimento de Dança.   

 

d) Grau de Conhecimento didático de Dança adquirido no percurso 

profissional: Além do grau de conhecimento de conteúdo, identificou-se na área de 

ensino de EF, de EA e das ARE do DE o grau de conhecimento didático de Dança que 

permite ao professor “desconstruir” a informação do conteúdo e torná-lo aprendível 

para os alunos. Constatamos nas 3 áreas de ensino que há mais professores de EF 

22,35% e de EA 20,25% que não abordaram o conhecimento didático de Dança na 

licenciatura comparados com os professores de ARE do DE em 15,22%. Do grupo de 

professores que abordaram este tópico, há mais professores na área de EF e de ARE do 

DE que o classificam de insuficiente e/ou pouco suficiente em 34,59% e 35,50% do 

que na área de EA 27,85%, ao passo que há mais professores de EA e ARE do DE 

(49,36% e 50,00%) que o classificam de suficiente, bom e muito bom, comparados 

com os professores de EF em 43,06%.    

Na formação contínua acreditada, há mais professores de EF (42,82%) e de ARE do 

DE (38,41%) que não abordaram o conhecimento didático de Dança em comparação 
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com os professores de EA (30,38%), porém esta formação foi classificada pelos 

professores de EF, EA e ARE do DE como importante pela aquisição de conhecimento 

didático ser suficiente, bom e muito bom para 41,42%; 49,36% e 42,03 % 

respetivamente).  

Na formação contínua não acreditada, observa-se que é maior a frequência dos 

professores de EF que não tiveram acesso ao conhecimento didático de Dança 

(23,76%), em comparação com os professores de EA e de ARE do DE (13,92% e 

9,42% respetivamente). Todavia, do grupo de docentes (EF, de EA e de ARE do DE) 

que teve oportunidade de abordar este tópico, classificam-na de insuficiente e pouco 

suficiente (20,00% e 17,72% e 13,77% respetivamente), ao passo que há mais 

professores de EA e de ARE 65,82% e 71,74%) que classificam-na de suficiente, bom 

e muito bom, comparados com os professores de EF (50,83%). Como se pode 

observar, há um número expressivo de professores que não teve qualquer formação em 

metodologias didáticas para o ensino da dança. Ainda assim, a maioria, apesar das 

diferentes valorações, teve oportunidades nesse sentido, quer na formação inicial, quer 

na formação contínua. A ambas assiste uma visão tendencialmente positiva, dando-nos 

conta da importância destas abordagens na formação de professores. 

   

e) Gosto pela Dança: Existem diferenças entre os professores de EF que 

manifesta apenas gostar da Dança (85,72%) comparado com os professores de EA e de 

ARE do DE que indicaram em 75,00% e em 76,19% gostar muito da Dança. Deste 

modo, o presente resultado mostra que a estes dois últimos profissionais subjaz maior 

motivação intrínseca. 

   

f) Grau de satisfação pelo ensino da Dança: Há diferenças entre os professores 

de EF e os professores de EA e de ARE. Enquanto o primeiro manifesta sentir uma 

satisfação moderada (78,57%), os professores de EA e de ARE do DE manifestam 

sentir satisfação elevada (respetivamente 55,00% e 52,38%). Assim, encontra-se maior 

motivação intrínseca pelo ensino da Dança por parte dos professores de EA e de ARE 

do DE, do que pelos professores de EF.  

 

g) Formas de Dança favoritas: Relativamente às formas de Dança preferidas 

dos professores, verifica-se uma diversidade de opiniões. Para os professores de EF a 
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tendência recai nas danças que estão incluídas na matéria alternativa dos PNEF 

(2001), nomeadamente as danças sociais (21,43%), enquanto a preferência dos 

professores de EA e de ARE do DE abrange todas as formas (26,09% e 28,00% 

respetivamente). No entanto, juntando as respostas dos professores de EA sobressaem 

as danças de salão, tradicionais, sociais/latinas e aeróbica, que fazem parte da matéria 

alternativa dos PNEF (2001) em 34,80% e para o professor de ARE do DE em 

12,00%. Há emergência da dança contemporânea manifestada nos gostos preferenciais 

dos professores de EA e ARE do DE (13,04% e 16,00% respetivamente). Cruzando 

esta informação com o tipo de abordagem projetada na planificação (dança aeróbica, 

sociais, urbanas e criativa de expressão livre), há inibição de projetar a dança 

educativa ou criativa
106

 na prática de ensino da Dança, justificada na dificuldade face à 

falta de conhecimento direcionado para a exploração do movimento criativo e 

promoção de ambientes criativos. Contudo, o que importa ressalvar neste ponto é a 

motivação intrínseca por parte destes professores (EA e ARE do DE) que mostram 

gosto por uma linguagem de Dança mais artística e criativa como é a dança 

contemporânea.  

 

h) Grau de importância do ensino da Dança e comparação com outras matérias, 

disciplinas e modalidades: O grau de importância do ensino da Dança indica 

diferenças entre os professores de EF, EA e ARE do DE. Assim, para o primeiro, 

apenas é «muito importante» em 47,29% e nas outras áreas o valor é acrescido em 

78,48% e 65,94% respetivamente. Contudo, na área de EF há respostas indicando que 

a Dança possui «nenhuma importância» em 2,59% diferenciando-se das áreas de EA e 

de ARE do DE em que esse tipo de resposta não foi expressa.  

Na entrevista tornou-se dificultoso realizar uma análise horizontal a partir dos 

resultados obtidos nas áreas de EF, de EA e de ARE do DE pela especificidade que a 

Dança assume em cada uma delas comparativamente com outras matérias de EF, a 

outras áreas disciplinares da matriz curricular para comparar a área de EA e a outras 

modalidades do Desporto Escolar. No entanto, encontraram-se diferenças quanto à 

importância atribuída à Dança pelos professores. Deste modo, para o professor de EF a 

Dança é uma matéria igual às outras matérias da EF (52,63%), para o professor de EA 

é uma disciplina fundamental e complementar para o desenvolvimento integral do 

                                                
106

 Para Calvet e Ismael (2011) a dança criativa é a base da dança contemporânea.   
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aluno (80,00%) e para o professor de ARE do DE é uma modalidade de extrema 

importância (61,90%) pela especificidade de promoção da capacidade de expressão do 

aluno comparativamente com outras modalidades do DE. Observa-se que o professor 

de EF despromove o caráter de exclusividade da matéria de Dança de forma diferente 

dos professores de EA e de ARE do DE que a veiculam para um patamar mais alto, 

provavelmente por ser uma atividade com a qual se identificam, gostam mais, sentem 

elevada satisfação pelo seu ensino e conhecem-na melhor. No entanto, é de sublinhar 

que para os docentes de EF a Dança não é, em nenhuma situação, uma matéria menor 

comparativamente com as outras atividades físicas. 

Relativamente aos resultados obtidos através da grelha de Kelly observa-se que a 

importância atribuída ao conteúdo de Dança pelos professores de EF e de ARE do DE 

centra-se predominantemente na conjugação do modelo misto BCD (modelo integral 

pela contribuição do domínio físico, na promoção do domínio pessoal e social e na 

promoção do domínio criativo) (47,54% e 38,10% respetivamente) e na procura do 

desenvolvimento integral do aluno. O professor de EA centra a importância da Dança 

no modelo D (contribuição na promoção do domínio criativo) (50,00%) por ser um 

património artístico-cultural e por desenvolver nos alunos a capacidade de utilizar uma 

linguagem expressiva, criativa, crítica e comunicativa. Esta concepção é diferente nas 

áreas de EF e de ARE do DE revelando coerência discursiva com os referenciais 

teóricos curriculares da Dança na Educação Artística.  

Numa plataforma horizontal verifica-se que o modelo comum ou denominador comum 

dos modelos puros e mistos às três áreas é o modelo D que dá ênfase à importância da 

Dança por promover a criatividade. 

No entanto, o cruzamento de dados possibilitou perceber que a maioria dos 

professores de EF, de EA e de ARE do DE opta por conteúdos da matéria alternativa 

(danças sociais, tradicionais e aeróbica) encontrando-se disparidade entre o discurso 

acerca da concepção sobre a importância do ensino da Dança focada na criatividade e 

o tipo de conteúdo que se projeta na prática (danças aeróbica, sociais e tradicionais), 

cujo conteúdo não é adequado para o desenvolvimento do esquema criativo do 

movimento global e integrado. Ou seja, o professor ao optar por conteúdos da matéria 

alternativa poderá não promover a criatividade, dado que o papel do aluno será, 

obviamente, mais passivo (Gray, 1989), aliado à reprodução do movimento que 

subsiste à natureza dos conteúdos desta matéria. 
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i) Valor pedagógico atribuído ao ensino da Dança: A análise descritiva dos 

resultados do questionário permite verificar que há valores que são transversais às três 

áreas de ensino, tais como: o desenvolvimento da capacidade de expressão (93,89%; 

97,47% e 95,65% na EF, EA e ARE do DE respetivamente), o desenvolvimento da 

capacidade criativa em 91,53%; 97,47%, e 95,65% na EF, EA e ARE do DE 

respetivamente, o desenvolvimento do ritmo e as estruturas espaciais e ações 

percetivo-motor (91,06%, 98,74 % e 95,65% na EF, EA e ARE do DE 

respetivamente).  

Por outro lado, o desenvolvimento das competências sociais e de relação estão mais 

presentes nas áreas de EF e de EA em 90,12% e 98,74%. 

O desenvolvimento de valores essenciais do ser humano (respeito, participação) é mais 

enfatizado nas áreas de EA e de ARE do DE (96,21% e 95,65%), assim como o 

desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança (96,20 % e 94,21%), o 

desenvolvimento da capacidade de comunicação (96,20 % e 93,48%), o 

desenvolvimento da postura (96,20% e 96,37%) e a promoção da inclusão escolar 

(94,93% e 92,75% respetivamente). 

A área de ARE do DE difere das áreas de EF e EA por destacar com maior frequência 

dois valores: a promoção dos estilos de vida saudáveis (93,48%) e a promoção da 

interculturalidade (92,75%) coerentes com o referencial teórico das Orientações Gerais 

do DE. 

Na entrevista constatam-se semelhanças nas respostas dos professores de EF, de EA e 

de ARE do DE quanto ao valor atribuído ao ensino da Dança, centradas, 

principalmente, nas atitudes, emoções e sentimentos dos alunos (respeito, disciplina, 

autonomia, amizade, cooperação, partilha, harmonia, empenho, responsabilidade, 

união, superação, combatividade, perseverança, autoestima, autocontrole) (50,00%, 

37,50% e 62,96% respetivamente). 

 

j) Significado pessoal sobre a Dança: Nos grupos de EF, de EA e de ARE há 

semelhanças nas respostas dos professores de EF (93,33%), EA (84,21%) e ARE do 

DE (78,00%) por considerarem que o significado pessoal da Dança é diversificado e 

centrado principalmente na expressão (liberdade, descomplexar, libertar o corpo, 

exprimir ideias, libertar sentimentos, emoções, opiniões, gestos, criação, pensamentos 

e movimentos, expressão através do corpo e partilha em 57,78%; 60,53% e 41, 46%, 
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respetivamente). Segue-se o indicador do significado da Dança como atividade física 

na EF (20,00%), na EA (10,53%) e na ARE do DE (9,76%). No entanto, a 

significância da Dança é mais pessoal e profunda, descrita como sendo vida, paixão, 

forma de estar na vida, forma de sentir a vida, sentido profundo do movimento, bem-

estar, emoção, alegria e felicidade, apenas nas áreas de EA e ARE do DE em 15,79% e 

26,83%, o que revela maior nexo e apego dos professores pela Dança, o que já não é 

tão visível no núcleo de EF. Observa-se que significados como a arte, a criatividade e 

a energia possuem pouca expressão, apesar de timidamente focados pelos professores 

de EA e de ARE do DE, pese embora, a sua fundamentalidade para a dinamização da 

Dança em áreas específicas, como a área de EA. 

Perante o Relatório Final do Estudo de Avaliação da Educação Artística (Fernandes, 

2007) que apontava desconhecer a quem cabia a lecionação de Dança na área de EA, 

estes resultados revelam que é principalmente o professor de EF o agente educativo 

responsável por cumprir esta função no âmbito artístico (de Dança) do ensino genérico 

regular nas escolas públicas em Portugal, permitindo-nos aceitar a hipótese 1: 

 

Os professores que lecionam Dança no 3.º CEB, nas áreas de Educação Física, 

de Educação Artística e de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar são na sua maioria professores de Educação Física . 

 

A diversidade de concepções (teorias e crenças) dos professores de EF, EA e ARE do 

DE relacionadas como o grau de conhecimento de Dança, o grau de conhecimento 

didático em Dança, o gosto pela Dança, o grau de satisfação pelo ensino da Dança, a 

importância, o valor pedagógico atribuído ao ensino da Dança e o significado pessoal 

sobre a Dança, permite-nos aceitar a hipótese 2: 

 

Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação 

Física, Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar revelam uma diversidade de concepções (teorias e crenças) intra-área. 

 

No entanto, quando comparadas as concepções dos professores de EF, EA e ARE do 

DE, verifica-se diferenças nas subcategorias apresentadas, exceto no valor pedagógico 
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do ensino da Dança direcionado para o domínio das atitudes dos alunos, o que permite 

aceitar parcialmente a hipótese 4:  

  

Os professores que lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação 

Física, Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar, revelam uma diversidade de concepções interárea. 
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7.1. Introdução ao Capítulo 7 

 

Finda a caracterização dos pensamentos pré-ativos, dos pensamentos pós-ativos e das 

teorias e crenças ponderou-se a possibilidade de aprofundar o campo de pesquisa. Assim, 

retomando o estudo de Grossman (1990) sobre o conhecimento que o professor possui 

sobre si, atuando como filtro de tudo o que pensa e faz, sobretudo a nível da perceção 

pessoal da sua atuação pedagógica, o presente capítulo foi orientado nesse sentido, na 

tentativa de relacionar as concepções e as práticas dos professores que lecionam Dança, em 

contexto escolar, por revelarem possuir crenças acerca do seu próprio desempenho prático 

ou profissional (Marcelo, 2009; Mignorance, 1989).  

As concepções dos professores de EF, de EA e de ARE do DE foram traduzidas no grau de 

importância atribuído ao ensino da Dança, no conhecimento de conteúdo e no 

conhecimento didático em Dança do professor (Grossman, 1990; Shulman, 1986). As 

perceções das práticas de ensino foram materializadas no grau de dificuldade sentido, 

apoiados em Januário (1996), quando refere que estes são problemas práticos que emergem 

do processo de ensino.     

Através da investigação de Marcelo (2009), identificamos duas variáveis importantes que 

influenciam e interferem nas concepções (grau de importância e conhecimento de conteúdo 

e conhecimento didático) e nas práticas dos professores que lecionam Dança (grau de 

dificuldade): a) a experiência escolar (traduzido na experiência em Dança como praticante 

no percurso de vida) e b) a experiência baseada no conhecimento formal (adquirido no 

percurso profissional). A relevância destas variáveis facultou a sua integração no presente 

campo de estudo, centrando melhor a sua direccionalidade.         

Por outro lado, ao abordarmos o conhecimento do professor (Grossman, 1990; Shulman, 

1986), incidimos a análise em dois dos seus suportes: o conhecimento de conteúdo e o 

conhecimento didático em Dança por serem saberes cruciais no processo de ensino da 

Dança (Connell, 2009; Fortin & Siedentop, 1995;Warburton, 2009). 

 

7.2 A importância atribuída ao ensino da Dança na escola e a experiência do 

professor 

 

A importância atribuída ao ensino da Dança será traduzida pela perceção do professor, 

sobre o grau de importância relacionado com a sua experiência como praticante de Dança, 
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no percurso de vida e a experiência em anos de ensino de ensino da Dança no percurso 

profissional. 

Nesse sentido formulou-se a hipótese 6:  

 

O grau de importância atribuído pelo professor ao ensino da Dança se relaciona 

com a sua experiência como praticante e com a sua experiência no ensino da 

Dança (anos de ensino). 

 

7.1.1 Grau de importância atribuída ao ensino da Dança na escola associado à 

experiência do professor como praticante 

 

Os resultados da perceção do grau de importância atribuído ao ensino da Dança, obtido 

através da escala de Likert de 1 (-) a 5 (+), e a relação com a experiência do professor de 

EF, de EA e de ARE do DE como praticante de Dança, foram realizados através dos testes 

de Mann-Whitney, os quais podem ser visualizados na Tabela 133. 

 

Tabela 133 Relação entre o grau de importância e a experiência do professor como praticante nas áreas de 

Educação Física, de Educação Artística e Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 
 Praticante N Média grau 

de 
importância 

Desvio 
padrão 

Sig. 

Na área da Educação Física Não 220 4,17 ,990 ,000 * 
Sim 166 4,60 ,593  

Na área da Educação Artística Não 28 4,68 ,670 ,013 * 

Sim 42 4,95 ,216  

Na área das Atividades Rítmicas e 
Expressivas (Desporto Escolar) 

Não 36 4,64 ,487 ,013 * 

Sim 80 4,84 ,404  
 * p ≤ 0,05  
Legenda: grau de significância atribuído pelos testes de Mann-Whitney 

 

Os resultados indicam que: 

 Os professores da área da Educação Física, com experiência em dança como 

praticantes, atribuem significativamente maior importância ao ensino da dança, Z = 

-4,790, p = ,000 (4,17 vs 4,60) 

 Os professores da área da Educação Artística, com experiência em dança como 

praticantes, atribuem significativamente maior importância ao ensino da dança, Z = 

-2,479, p = ,013 ( 4,68 vs 4,95). 
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 Os professores da área de Atividades Rítmicas e Expressivas, com experiência em 

dança, atribuem significativamente maior importância ao ensino da dança, Z = -

2,490, p=,013 (4,64 vs 4,84). 

 

Estes resultados são coerentes com o estudo de Marcelo (2009), que identifica a 

experiência pessoal como uma das categorias, que influencia as crenças e os 

conhecimentos que os professores possuem sobre o ensino. 

 

7.1.2 Grau de importância associado à experiência do professor traduzida em anos de 

ensino da Dança 

 

No que respeita à perceção do grau de importância atribuída ao ensino da Dança, obtido 

através da escala de Likert de 1 a 5, e aos anos de ensino de experiência docente (anos de 

ensino), foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis, estando os resultados sistematizados na 

Tabela 134. 

 

Tabela 134 Relação entre o grau de importância e a experiência do professor em anos de ensino da Dança nas 

áreas de Educação Física, de Educação Artística e Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 
 

Anos de ensino N Média  grau 
de 

importância  

Desvio 
padrão 

Sig. 

Professores de Educação Física Até 1 ano 40 4,03 ,947 ,001* 
 2-5 114 4,39 ,760  
 6-10 59 4,66 ,477  

 > 10 anos 65 4,52 ,664  

Professores de Educação Artística Até 1 ano 21 4,67 ,730 ,426 

 2-5 27 4,85 ,362  

 6-10 13 4,92 ,277  

Professores de Atividades  Até 1 ano 19 4,84 ,375 ,091 
Rítmicas e Expressivas 2-5 38 4,68 ,525  

 6-10 24 4,92 ,282  
 > 10 anos 8 5,00 ,000  

* p ≤ 0,05 

 Legenda: grau de significância atribuído pelos testes de Testes de Kruskal-Wallis 

 

Uma leitura atenta à tabela permite-nos identificar que: 

 

 Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas apenas para a área de 

Educação Física (χ 
2
 KW (3) = 14,830, p=0,002), na qual os professores com mais 

anos de ensino atribuem significativamente maior importância ao ensino da Dança 
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do que os professores com menos de um ano de ensino em Dança (4,52 vs. 4,08, 

Tabela 134).   

 

Na área de EA e de ARE do DE, os anos de ensino não se relacionam com o grau de 

importância atribuída à Dança como área disciplinar ou modalidade. Isto pode-se explicar 

recorrendo à fase intensiva da entrevista, na qual, o Quadro 17, mostra que estes 

profissionais se encontram mais enraizados com a Dança, desde o primeiro contacto de 

ensino quando comparados com os professores de EF, porque possuem um gosto mais 

aprofundado pela Dança (75,00% e 76,19% respetivamente) e uma satisfação elevada pelo 

seu ensino (55,00% e 52,38% respetivamente), reconhecendo-a como uma disciplina 

fundamental e complementar na matriz curricular (80,00%), segundo o professor de EA, e 

como modalidade de extrema importância (61,90%), segundo o professor de ARE do DE. 

Quanto à relação entre o grau de importância atribuída ao ensino da Dança e a experiência 

como praticante, conclui-se que quanto maior for a experiência em Dança, maior será o 

grau de importância atribuído pelo professor ao seu ensino na escola. 

Por outro lado, relacionando o grau de importância atribuído ao ensino da Dança e a 

experiência de ensino do professor (anos de ensino da Dança), apenas se reconhece esta 

premissa para o professor de EF. 

Deste modo, aceita-se parcialmente a hipótese 6. 

 

7.3 Grau de importância atribuída ao ensino da Dança e grau do conhecimento do 

professor 

 

A importância do professor será traduzida na perceção sobre o grau de importância 

atribuído ao ensino da Dança na escola e ao seu conhecimento como: a) perceção sobre o 

grau de conhecimento em dança adquirido no percurso de vida como estudante (no ensino 

básico, no ensino secundário, fora da escola) e no percurso de vida profissional (na 

licenciatura, formação contínua acreditada e formação contínua não acreditada) b) 

perceção sobre o grau de conhecimento didático em Dança adquirido no percurso de vida 

profissional (na licenciatura, formação contínua acreditada e não acreditada).  

Assim, partimos do pressuposto de que o professor que atribui maior importância ao ensino 

da Dança possui maior conhecimento nesta atividade. Nesse sentido, formulou-se a 

hipótese 7:  
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O grau de importância atribuído ao ensino da Dança se relaciona com a perceção do 

professor acerca do seu conhecimento de conteúdo e do seu conhecimento didático em 

Dança. 

 

7.3.1 Quanto ao grau de importância atribuída ao ensino da Dança pelos professores 

de Educação Física, de Educação Artística e de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar e o grau de conhecimento adquirido no seu 

percurso de vida escolar e profissional 

 

 No que respeita à perceção do grau de importância atribuída ao ensino da dança pelo 

professor de EF, EA e ARE do DE e o grau de conhecimento de conteúdo adquirido no seu 

percurso de vida escolar e profissional, obtido através da escala de Likert de 1 (-) a 5 (+), 

encontrámos os seguintes coeficientes de correlação significativos sistematizados na 

Tabela 135. 

 

Tabela 135 Relação entre grau de importância e o grau de conhecimento de Dança no percurso de vida 

escolar e profissional 

 
 

 

Na área de 

Educação 
Física 

Na área de 

Educação 
Artística 

Na área das Atividades 

Rítmicas 
Expressivas do DE 

Percurso vida escolar 
Escola de ensino básico ,095 ,089 ,045 
Escola secundária ,120* ,007 ,128 
Fora da escola ,325** ,221 ,061 

Percurso profissional 
Licenciatura ,240** ,211 ,093 
Formação contínua acreditada ,235** ,190 -,041 

Formação contínua não acreditada ,330** ,306* -,015 
         * Correlação significativa para um nível de significância ≤ 0,05  

          ** Correlação significativa para um nível de significância ≤ 0,01  

 

Os coeficientes de correlação entre o grau de importância atribuído ao ensino da Dança em 

EF e o grau de conhecimento de Dança adquirido no percurso escolar e no percurso 

profissional são significativos positivos e fracos ou muito fracos. Isto significa que quanto 

mais elevado é o conhecimento de Dança, maior é a importância atribuída ao ensino desta 

matéria por parte dos docentes de EF. Assim: 

 

 Ao correlacionar o grau de conhecimento adquirido no percurso de vida escolar, no 

ensino secundário e o grau de importância atribuído ao ensino da Dança na área de 

EF, encontra-se um coeficiente de correlação positivo, significativo e muito fraco 

(0,120). 
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 Ao correlacionar o grau de conhecimento adquirido no percurso de vida fora da 

escola e o grau de importância atribuído ao ensino da Dança na área de EF, 

encontra-se um coeficiente de correlação positivo, significativo e fraco (0,325). 

 Ao correlacionar o grau de conhecimento adquirido no percurso profissional, na 

licenciatura e o grau de importância atribuído ao ensino da Dança na área de EF, 

encontra-se um coeficiente de correlação positivo, significativo e fraco (0,240). 

 Ao correlacionar o grau de conhecimento adquirido no percurso profissional, na 

formação contínua acreditada e o grau de importância atribuído ao ensino da Dança 

na área de EF, encontra-se um coeficiente de correlação positivo, significativo e 

fraco (0,235). 

 Ao correlacionar o grau de conhecimento do percurso profissional, na formação 

contínua não acreditada e o grau de importância atribuído ao ensino da Dança na 

área de EF, encontra-se um coeficiente de correlação positivo, significativo e fraco 

(0,330). 

 

Na área de Educação Artística, o coeficiente é significativo, positivo e fraco com a 

formação contínua não acreditada no percurso profissional (0,306).  

Na área das Atividades Rítmicas e Expressivas do DE, os coeficientes não são 

estatisticamente significativos. 

Observa-se que, de forma especial, para o professor de EF, existe relação entre o 

conhecimento de conteúdo em Dança e a atribuição de importância ao ensino desta 

matéria, fornecendo-nos, concretamente, informação sobre a relevância de estar 

assegurado este conhecimento na formação inicial dos professores de EF.   

 

7.3.2 Quanto ao grau de importância atribuída pelos professores de Educação Física, 

de Educação Artística e de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar e o grau de conhecimento didático em Dança adquirido no percurso 

profissional 

 

No que respeita à perceção do grau de importância atribuída ao ensino da dança e o grau de 

conhecimento didático em Dança adquirido no percurso de vida profissional, obtido 

através da escala de Likert de 1 (-) a 5 (+), encontrámos os seguintes coeficientes de 

correlação significativos sistematizados na Tabela 136. 

Relativamente à perceção do professor sobre o grau de importância que atribui ao ensino 
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da Dança segundo o grau de conhecimento didático adquirido no percurso profissional, 

encontrámos na Tabela 136 os coeficientes de correlação significativos: 

 

Tabela 136 Relação entre grau de importância e o grau de conhecimento didático em Dança no percurso de 

vida profissional 

 

 
Na área de 

Educação Física 

Na área de Educação 

Artística 

Nas Atividades Rítmicas  

Expressivas do DE 

Na licenciatura ,268** ,215 ,070 

Na formação contínua creditada ,381** ,195 -,079 

Na formação contínua não creditada ,341** ,331** ,031 

     * correlação significativa para um nível de significância ≤0,05  

    ** correlação significativa para um nível de significância ≤0,01  

 

 

Na área de EF, os coeficientes são significativos, positivos e fracos ou muito fracos, o que 

revela que, quanto maior for o conhecimento didático em Dança do professor, maior 

importância é atribuída ao seu ensino. Assim: 

 

 Ao correlacionar o grau de conhecimento didático adquirido no percurso 

profissional, na licenciatura, e o grau de importância atribuído ao ensino da Dança 

na área de EF, encontra-se um coeficiente de correlação positivo, significativo e 

fraco (0,268). 

 Ao correlacionar o grau de conhecimento didático adquirido no percurso 

profissional, na formação contínua acreditada e o grau de importância atribuído ao 

ensino da Dança na área de EF, encontra-se um coeficiente de correlação positivo, 

significativo e fraco (0,381). 

 Ao correlacionar o grau de conhecimento didático adquirido no percurso 

profissional, na formação contínua não acreditada e o grau de importância atribuído 

ao ensino da Dança na área de EF, encontra-se um coeficiente de correlação 

positivo, significativo e fraco (0, 341). 

 

Estes resultados vão ao encontro do estudo de Guskey e Sparks (2004), o qual explica que 

os professores alteram as suas crenças porque comprovam, na prática, a utilidade e 

exequibilidade de poder ensinar novos conteúdos. Nesse sentido, o conhecimento didático 

da Dança do professor poderá atuar como alavanca para incrementar o ensino da Dança na 

área de EF.   

Na área de Educação Artística, o coeficiente é significativo, positivo e fraco apenas com a 
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formação contínua não acreditada (0,381).  

Na área das Atividades Rítmicas e Expressivas do DE, os coeficientes não são 

estatisticamente significativos, o que poderá significar que, independentemente do grau de 

conhecimento didático em Dança é atribuído igual importância ao seu ensino. 

Em conclusão, existe uma correlação positiva entre o grau de conhecimento em Dança e o 

seu grau de importância, assim como, no grau de conhecimento didático e o grau de 

importância dos professores da área de EF.  

Para os professores da área de EA, apenas é significativo na formação contínua não 

acreditada, o que significa que quanto maior for o conhecimento adquirido em Dança na 

formação contínua, maior importância é retribuída ao ensino da mesma.  

Assim, confirma-se parcialmente a hipótese 7 por não se verificar esta relação na área de 

ARE do DE. Com base nos resultados do questionário (Tabela 127) e da entrevista (Tabela 

128), observa-se que, a maioria dos professores de ARE do DE, atribuem extrema 

importância ao ensino da Dança (65,94% e 61,90% em cada instrumento), o que nos leva a 

pensar que independentemente do grau de conhecimento de conteúdo e do conhecimento 

didático em Dança, estes professores possuem sólidas crenças sobre o ensino da Dança na 

escola.    

  

7.4 A Perceção das práticas no ensino da Dança e a experiência do professor 

 

A perceção das práticas no ensino da Dança será traduzida com o grau de dificuldade 

sentido na prática pelo professor, relacionadas com a sua experiência como praticante de 

Dança e a respetiva experiência de ensino da Dança (anos de ensino). Assim, formulou-se 

a hipótese 8:   

 

O grau de dificuldade sentido pelo professor na prática do ensino da Dança se 

relaciona com a sua experiência como praticante e com a sua experiência no 

ensino da Dança (anos de ensino).  

 

7.4.1 Quanto ao grau de dificuldade do ensino da Dança na escola relacionado com a 

experiência do professor como praticante 

 

Os resultados sobre a perceção do grau de dificuldades atribuído ao ensino da Dança, 

obtido através da escala de Likert de 1 (-) a 5 (+), e a relação com a experiência do 
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professor de EF, de EA e de ARE do DE como praticantes de Dança, foram realizados 

através dos testes de Mann-Whitney, os quais podem ser visualizados na Tabela 137.  

 

Tabela 137 Perceção sobre e grau de dificuldade relacionado com a experiência como praticante nas áreas de 

Educação Física, de Educação Artística e Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 
 Praticante N Média do 

grau de 
dificuldades 

Desvio 
padrão 

Sig. 

Na área da Educação Física Não 206 3,15 1,101 ,000 * 
Sim 153 2,39 1,040  

Na área da Educação Artística Não 29 2,76 ,739 ,000 * 
Sim 41 2,00 ,837  

Na área das Atividades Rítmicas e 
Expressivas (Desporto Escolar) 

Não 32 3,19 ,821 ,000* 

Sim 71 1,94 ,843  
* p ≤ 0,05  

Legenda: grau de significância atribuído pelo teste de Mann-Whitney  

 

A leitura da Tabela 137 indica: 

 

 Quanto ao grau de dificuldade em EF (Z=-6,315, p=0,000), os professores de EF 

não praticantes de Dança sentem, significativamente, mais dificuldades do que os 

professores de EF que praticam (ou praticaram) Dança (3,15 vs. 2,39).  

 Quanto ao grau de dificuldade em EA (Z=-3,589, p=0,000), os professores de EA 

não praticantes de Dança sentem, significativamente, mais dificuldades do que os 

professores de EF que praticam (ou praticaram) Dança (2,76 vs. 2,00). 

 Quanto ao grau de dificuldade em ARE do DE (Z=-5,690, p=0,000), os professores 

de ARE do DE não praticantes de Dança sentem, significativamente, mais 

dificuldades do que os professores de ARE do DE que praticam (ou praticaram) 

Dança (3,19 vs. 1,94). 

 

Estes resultados são coerentes com o estudo de Marcelo (2009) no âmbito da educação, 

pois revelam que, quanto maior for a experiência do professor de EF, EA e ARE do DE 

como praticante de Dança, menos dificuldades sentirá no ensino desta matéria ou 

disciplina (por conhecer melhor o conteúdo e saber como ensiná-lo).  

 

7.4.2 Quanto ao grau de dificuldade atribuída ao ensino da Dança na escola 

relacionado com a experiência do professor (em anos) no ensino da Dança  

 

No que respeita à perceção sobre ao grau de dificuldades sentidas pelo professor e a sua 
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experiência no ensino traduzido aos anos de ensino da Dança, obtidos através da escala de 

Likert de 1 (-) a 5 (+), foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis, para identificar possíveis 

diferenças entre os professores que possuem mais e menos anos de ensino nas áreas de EF, 

de EA e de ARE do DE, pelo que os resultados estão sistematizados na Tabela 138. 

 

Tabela 138 Perceção sobre o grau de dificuldade relacionado com a experiência nos anos de ensino da Dança 

nas áreas de Educação Física, de Educação Artística e Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 
 

 Anos de ensino N 

 

Média do 

grau de 
dificuldades  

Desvio 

padrão 

Sig. 

Professores de Educação Física Até 1 ano 39 3,15 1,08 ,000 * 
 2-5 108 3,09 1,07  
 6-10 55 2,44 ,85  
 > 10 anos 61 2,34 1,06  

Professores de Educação Artística Até 1 ano 20 2,80 1,00 ,008 * 

 2-5 22 2,36 ,65  
 6-10 12 1,75 ,86  

Professores de Atividades  Até 1 ano 17 2,65 ,99 ,001 * 
Rítmicas e Expressivas 2-5 34 2,76 ,98  
 6-10 21 1,62 ,80  
 > 10 anos 7 2,00 1,00  
* p ≤ 0,05  

Legenda: grau de significância atribuído pelo teste de Kruskal-Wallis  

 

A leitura da Tabela 138 revela: 

 

 Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas para a área de Educação 

Física (χ 
2
 KW (3) = 30,175, p = 0,000), sendo que os professores com menos anos 

de ensino (até 1 ano e 2-5 anos) sentem, significativamente, mais dificuldades 

quando ensinam Dança, do que os professores com mais anos de ensino (6-10 anos 

e > 10 anos) (3,15 e 3,09 vs 2,44 e 2,32). 

 Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas para a área de Educação 

Artística (χ 
2
 KW (2) = 9,704, p = 0,008), sendo que os professores com menos anos 

de ensino (até 1 ano) sentem, significativamente, mais dificuldades quando ensinam 

Dança, do que os professores com mais anos de ensino (6-10 anos) (2,80 vs 1,75). 

 Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas para a área de Atividades 

Rítmicas e Expressivas (χ 
2
 KW (3) = 17,524, p = 0,001), sendo que os professores 

com menos anos de ensino (até 1 ano e 2-5 anos) sentem, significativamente, mais 

dificuldades quando ensinam Dança, do que os professores com mais anos de 

ensino (6-10 anos) (2,76 e 2,65 vs 1,62). 

 

Tendo sido encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o grau de 
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dificuldade sentido no ensino da Dança e a experiência como praticante e na experiência 

no ensino (anos de ensino), aceitamos a hipótese 8, que significa que, quanto maior for a 

experiência do professor, menos dificuldades sentirá na prática de ensino da Dança. Estes 

resultados vão ao encontro dos estudos de Kagan (1992) no âmbito da educação, alegando 

que quanto maior for a experiência profissional do professor, maior é a estruturação do seu 

conhecimento pedagógico numa tessitura de crenças altamente personalizada e, como tal, 

propensa a animar as suas perceções, os seus julgamentos e os seus comportamentos.   

 

7.5 Grau de dificuldade sentido no ensino da Dança associado ao grau do 

conhecimento de Dança  

 

Propusemo-nos identificar a relação entre a perceção sobre o grau de dificuldades sentidas 

no ensino da Dança pelos professores de EF, de EA e de ARE do DE e o grau de 

conhecimento de conteúdo destes profissionais, adquirido na sua formação ao longo do 

seu percurso de vida escolar (no ensino básico, no ensino secundário, fora da escola e 

profissional) e o grau de conhecimento didático em Dança, adquirido na sua formação ao 

longo do seu percurso profissional (na licenciatura, formação contínua acreditada e 

formação contínua não acreditada). Nesse sentido, formulou-se a hipótese 9: 

 

O grau de dificuldade sentido pelo professor na prática do ensino da Dança se 

relaciona com a perceção do conhecimento de conteúdo e conhecimento didático 

em Dança. 

 

7.5.1 Quanto ao grau de dificuldade associado ao grau de conhecimento em Dança  

 

No que respeita à perceção sobre o grau de dificuldade atribuída ao ensino da Dança e o 

grau de conhecimento de conteúdo em Dança adquirido no percurso de vida como 

estudante e no percurso profissional, obtido através da escala de Likert de 1 (-) a 5 (+), 

encontrámos os seguintes coeficientes de correlação significativos sistematizados na 

Tabela 139. 
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Tabela 139 Relação entre a perceção sobre o grau de dificuldades no ensino da Dança e o grau de 

conhecimento de conteúdo nas áreas de Educação Física, de Educação Artística e Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto 

 
 

 
Na área de 
Educação 

Física 

Na área de 
Educação 
Artística 

Na área das Atividades 
Rítmicas 

Expressivas do DE 

Percurso vida escolar 
Escola de ensino básico -,218** -,120 -,105 
Escola secundária -,242** -,106 -,178* 
Fora da escola -,388** -,145 -,207* 

Percurso profissional 
Licenciatura -,335** -,093 -,259** 
Formação contínua acreditada -,289** -,040 -,175* 
Formação contínua não acreditada -,351** -,176 -,155 

* Correlação significativa para um nível de significância ≤ 0,05  

** Correlação significativa para um nível de significância ≤ 0,01  

 

Os coeficientes de correlação entre o grau de dificuldade sentido no ensino da Dança em 

EF e o grau de conhecimento de Dança adquirido no percurso escolar e profissional são 

genericamente negativos, significativos e moderados (ou fracos). Isto significa que quanto 

mais elevado é o conhecimento de Dança, menos dificuldades se sentem no seu ensino em 

EF. Assim, A leitura da Tabela 139 indica para a área de EF: 

 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento do percurso de vida escolar, no ensino 

básico e o grau de dificuldades no ensino da Dança na área de EF, encontra-se um 

coeficiente de correlação negativo, significativo e fraco (-0,218). 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento do percurso de vida escolar, no ensino 

secundário e o grau de dificuldades no ensino da Dança na área de EF, encontra-se 

um coeficiente de correlação negativo, significativo e fraco (-0,242). 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento do percurso de vida fora da escola e o 

grau de dificuldades no ensino da Dança na área de EF, encontra-se um coeficiente 

de correlação negativo, significativo e fraco (-0,388). 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento do percurso profissional, na 

licenciatura e o grau de dificuldades no ensino da Dança na área de EF, encontra-se 

um coeficiente de correlação negativo, significativo e fraco (-0,335). 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento do percurso profissional, na formação 

contínua acreditada e o grau de dificuldades no ensino da Dança na área de EF, 

encontra-se um coeficiente de correlação negativo, significativo e fraco (-0,289). 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento do percurso profissional, na formação 

contínua não acreditada e o grau de dificuldades no ensino da Dança na área de EF, 

encontra-se um coeficiente de correlação negativo, significativo e fraco (-0,351). 
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No caso da EA, esta correlação não é estatisticamente significativa.  

Relativamente à área das ARE do DE, encontraram-se correlações negativas, significativas 

e fracas nos seguintes itens: 

 

  Ao correlacionar-se o grau de conhecimento do percurso de vida escolar, no ensino 

secundário e o grau de dificuldades no ensino da Dança na área de ARE do DE, 

encontra-se um coeficiente de correlação negativo, significativo e muito fraco (-

0,178). 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento do percurso de vida fora da escola e o 

grau de dificuldades no ensino da Dança na área de ARE do DE, encontra-se um 

coeficiente de correlação negativo, significativo e fraco (-0,207). 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento do percurso profissional, na 

licenciatura e o grau de dificuldades no ensino da Dança na área de ARE do DE, 

encontra-se um coeficiente de correlação negativo, significativo e fraco (-0,259). 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento do percurso profissional, na formação 

contínua acreditada e o grau de dificuldades no ensino da Dança na área de ARE 

do DE encontra-se um coeficiente de correlação negativo, significativo e muito 

fraco (-0,175). 

 

Corroborou-se na entrevista que a maioria dos professores de EF, de EA e de ARE do DE 

não teve Dança na escola (respetivamente 92,86%; 66,65% e 66,67%) e que fora da escola, 

apenas 10,71%, 54%,00% e 47,62%, desses profissionais usufruiu de oportunidades para 

praticar e aprofundar alguns conhecimentos de Dança, o que poderá evidenciar que os 

professores de EA e de ARE do DE apresentam melhores condições para desenvolver o 

ensino da Dança. Adiciona-se o facto de que, na formação inicial 67,86% dos professores 

de EF não tiveram formação em Dança, ao contrário dos professores de EA e ARE do DE 

que manifestaram ter tido Dança em 65,00% e 66,67%, respetivamente.  

Isto leva-nos a concluir que, os professores que tiveram mais oportunidades de contacto e 

de prática de Dança ao longo do seu percurso de vida pessoal e profissional ou formativo 

tendem a mobilizar esse conhecimento para situações de contexto escolar profissional, por 

terem menos dificuldades, sabendo lidar melhor com o conteúdo.  

Para a área de EA existe limitação em confirmar esta hipótese, o que sugere a realização de 

novos estudos nesta área específica para se verificar a presente hipótese. Deste modo, 

aceita-se parcialmente esta hipótese para os professores da área de EF e ARE do DE 
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7.5.2 Quanto ao grau de dificuldade associado ao grau de conhecimento didático de 

Dança 

 

No que concerne à perceção do grau de dificuldade atribuída ao ensino da Dança e o grau 

de conhecimento didático desta matéria ou disciplina, adquirido no percurso profissional e 

obtido através da escala de Likert de 1 (-) a 5 (+), encontrámos os seguintes coeficientes de 

correlação significativos sistematizados na Tabela 140. 

 

Tabela 140 Relação entre a perceção do grau de dificuldades no ensino da Dança e o grau de conhecimento 

didático em Dança nas áreas de Educação Física, de Educação Artística e Atividades Rítmicas e Expressivas 

do Desporto Escolar 

 

 
Na área de 

Educação Física 
Na área de Educação 

Artística 
Nas Atividades Rítmicas 

Expressivas do DE 

Na licenciatura -,350** -,035 -,261** 
Na formação contínua creditada -,276** -,017 -,111 
Na formação contínua não creditada -,383** -,239** -,178* 

     * correlação significativa para um nível de significância ≤0,05 

   ** correlação significativa para um nível de significância ≤0,01  

 

Os coeficientes de correlação entre o grau de dificuldades sentido no ensino da Dança em 

EF e o grau de conhecimento didático em Dança são, genericamente, negativos, 

significativos e moderados ou fracos. Isto significa que quanto mais elevado é o nível de 

conhecimento didático, menos dificuldades apresentam os professores. Assim na área de 

EF: 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento didático adquirido no percurso 

profissional, na licenciatura e o grau de dificuldades no ensino da Dança na área de 

EF, encontra-se um coeficiente de correlação negativo, significativo e fraco (-

0,350). 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento didático adquirido no percurso 

profissional, na formação contínua acreditada e o grau de dificuldades no ensino da 

Dança na área de EF, encontra-se um coeficiente de correlação negativo, 

significativo e fraco (-0,276). 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento didático adquirido no percurso 

profissional, na formação contínua não acreditada e o grau de dificuldades no 

ensino da Dança na área de EF, encontra-se um coeficiente de correlação negativo, 

significativo e fraco (-0,383). 
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Na área EA,  

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento didático adquirido no percurso 

profissional, na formação contínua não acreditada e o grau de dificuldades no 

ensino da Dança na área de EA, encontra-se um coeficiente de correlação negativo, 

significativo e fraco (-0,239). 

 

Isto significa que, quanto menor é o conhecimento didático em Dança adquirido no 

percurso profissional, nomeadamente na formação contínua não acreditada, mais elevadas 

parecem ser as dificuldades sentidas, identificando-se a importância desta formação nos 

profissionais que lecionam EA. 

 

Na área de ARE do DE encontraram-se os seguintes resultados em dois itens: 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento didático adquirido no percurso 

profissional, na licenciatura e o grau de dificuldades no ensino da Dança na área de 

ARE do DE, encontra-se um coeficiente de correlação negativo, significativo e 

fraco (-0,261). 

 Ao correlacionar-se o grau de conhecimento didático adquirido no percurso 

profissional, na formação contínua não acreditada e o grau de dificuldades no 

ensino da Dança na área de ARE do DE, encontra-se um coeficiente de correlação 

negativo, significativo e muito fraco (-0,178). 

 

Quanto à perceção do grau de dificuldades e o grau de conhecimento didático em Dança, 

confirma-se a relação significativa na área de EF e ARE do DE e, na área de EA, apenas na 

formação contínua não acreditada. Deste modo, confirma-se parcialmente a hipótese 9. 

Numa visão geral, os resultados deste capítulo ressalvam a importância da experiência do 

professor como praticante de Dança, refletida no percurso profissional. Porém, a formação 

inicial tem um papel preponderante no compromisso de assegurar este conhecimento, por 

vezes, negligenciado, conforme temos assistido nos resultados do Quadro 17, em que 

67,86% dos professores EF não tiveram Dança na licenciatura, comparados com os 

professores de EA e ARE do DE (65,00% e 66,67% respetivamente) que, para além da 

experiência que possuíam, viram fortalecido este conhecimento na sua formação inicial. 

Por outro lado, a formação contínua não acreditada mostrou grande relevância para 

colmatar necessidades formativas, tornando-se essencial na formação profissional do 

docente que ensina Dança. Chama-se a atenção das entidades de formação contínua de 
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professores no sentido de direcionar ações formativas para a dança educativa, que colmate 

as necessidades apontadas pelos professores, referente à falta de conhecimento didático 

para induzir a aula de Dança num ambiente criativo. 

Estes resultados deixam transparecer a importância da formação profissional no 

desenvolvimento da Dança, para promover e incrementar a melhoria da qualidade do 

ensino da mesma nas áreas de EF, de EA e de ARE do DE, mostrando a clara relevância do 

conhecimento de conteúdo e de conhecimento didático para a ensinar, no percurso 

profissional e no desenvolvimento de práticas efetivas (daquela) na escola, dinamizadas 

pelo docente, por se sentir menos constrangido para o fazer. Assim, para garantir-se a 

independência e a integridade do ensino da Dança no sistema educativo, Gray (1989) 

sugere a indispensabilidade de assegurar-se: 

 

• Programas de preparação docente que incidam sobre os aspetos artísticos e 

expressivos da Dança; 

• Programas de formação contínua dos professores de Dança e especialistas; 

• Parcerias mais fortes entre as escolas e o mundo profissional da Dança; 

• Incentivo para atrair jovens talentosos para a carreira docente de Dança; 

• Consciencialização dos encarregados de educação e da comunidade sobre o 

papel vital da Dança nas escolas e na sociedade.  

 

Até aqui temos vindo a desenvolver, na parte III, uma reflexão sobre aquilo que pensam e 

fazem os professores que lecionam Dança na escola no 3.º CEB. 
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8.1. Introdução ao Capítulo 8 

 

O presente capítulo pretende sistematizar as principais conclusões do estudo, fazendo-o por 

referência ao enquadramento teórico, ao quadro metodológico e aos resultados obtidos na 

fase empírica. Deste modo iniciar-se-á a presente exposição com uma breve síntese final, 

em que se foca o percurso da investigação guiada pela questão central indutora do modelo 

deste estudo: Quais as concepções e as práticas percecionadas pelos professores de 

Educação Física, de Educação Artística e de Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar acerca do ensino da Dança no 3.º ciclo do Ensino Básico em Portugal?  

Posteriormente serão referidas as limitações encontradas no decorrer do estudo e, por 

último, disponibiliza-se um conjunto de recomendações alusivas ao desenvolvimento de 

novas investigações na área das concepções e práticas do professor que leciona Dança em 

contexto escolar. Espera-se, assim, ter-se captado posturas educativas que, de alguma 

forma, possam servir como baluarte para futuras propostas pedagógicas na área, as quais 

devem ser entendidas num quadro epistemológico dialogante, reflexivo e crítico.  

 

8.2 Síntese final 

 

Sendo os docentes os agentes educativos que mais diretamente intervêm nos processos de 

ensino e de aprendizagem, o modelo do pensamento do professor (Clark e Peterson, 1986) 

disponibilizou-nos ferramentas para enunciar os objetivos que guiaram o presente estudo: 

 

d) Caracterizar os pensamentos pré-ativos dos professores de Educação Física, de 

Educação Artística e das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar. 

 

 Identificar a abordagem (conteúdos) de Dança selecionados para a 

planificação das aulas de dança nas áreas de ensino de EF, de EA e de 

ARE do DE. 

 Identificar as fontes que os professores de EF, de EA e da ARE do DE 

privilegiam quando planeiam o ensino da Dança. 

 Conhecer de que forma o professor organiza habitualmente as aulas de 

Dança na área de ensino de EF, de EA e de ARE do DE. 
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 Identificar as finalidades do ensino da Dança na área de ensino de EF, 

de EA e de ARE do DE. 

 Comparar os pensamentos pré-ativos dos professores de EF, EA e ARE 

do DE. 

 

e) Caracterizar os pensamentos pós-ativos dos professores de Educação Física, de 

Educação Artística e das Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar. 

 

 Perfilhar os indicadores de sucesso de uma aula de Dança para o 

professor de EF, de EA e de ARE do DE. 

 Conhecer o tipo e a natureza das práticas educativas que são 

promovidas pelos professores de EF, de EA e de ARE do DE 

envolvendo a Dança na escola. 

 Identificar as dificuldades do professor de EF, de EA e de ARE do DE 

no âmbito do ensino da Dança na escola. 

 Refletir sobre a Dança na escola nas áreas curriculares de EF, EA e de 

ARE do DE. 

 Comparar os pensamentos pós-ativos do professor de EF, de EA e de 

ARE do DE. 

 

f) Caracterizar as crenças e os conhecimentos (concepções) dos professores de 

Educação Física, de Educação Artística e das Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar. 

 

 Identificar o grau de conhecimento de Dança dos professores de EF, de 

EA e de ARE do DE. 

 Identificar o grau de conhecimento didático de Dança dos professores 

de EF, de EA e de ARE do DE. 

 Conhecer o valor educativo que o professor atribui ao ensino da Dança 

nas áreas de ensino de EF, de EA e de ARE do DE.  

 Conhecer o grau de importância que o professor atribui ao ensino da 

Dança nas áreas de ensino de EF, de EA e de ARE do DE. 
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 Identificar o significado que o professor de EF, de EA e de ARE do DE 

atribui ao ensino da Dança na escola. 

 Comparar as teorias (conhecimento) e as crenças do professor de EF, de 

EA e de ARE do DE. 

 

Para a prossecução destes objetivos foi aplicado aos professores de EF, EA e ARE do DE 

um questionário na fase extensiva do estudo e, posteriormente, uma entrevista na fase 

intensiva, ambos a nível nacional. Realizou-se a análise descritiva das variáveis do 

questionário com recurso ao SPSS, das subcategorias da entrevista através do Nvivo 9 e a 

análise inferencial de relações entre as concepções e práticas dos professores que lecionam 

Dança. 

Seguidamente apresentam-se as conclusões desta investigação. 

 

8.3 Conclusões 

 

De acordo as hipóteses formuladas no presente estudo, apresentam-se as seguintes 

conclusões:  

 

a) Em conformidade com a hipótese 1, aceita-se que os professores que lecionam 

Dança no 3.º CEB, nas áreas de Educação Física, de Educação Artística e de 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar são na sua maioria professores 

de Educação Física.  

Reconhece-se no professor de EF, o principal disseminador e massificador da Dança na 

escola, uma vez que menos de 10% das escolas de ensino regular optam pelo ensino da 

Dança na disciplina de EA e os Grupos/Equipas de ARE do DE também são opcionais.  

No entanto, sendo a disciplina de EA a área responsável pela mediação da arte e da cultura, 

revela-se que a abordagem aos conteúdos de Dança é pouco efetiva. Trata-se, de uma 

questão relacionada com os docentes licenciados em EF, com escassa formação específica 

em Dança como forma de arte, que urge repensar. Daqui conclui-se que as aulas de Dança 

de EA beneficiariam se fossem dinamizadas por um especialista em Dança, uma vez que 

os professores de EF responsáveis pela EA, projetam as suas concepções e as suas 

experiências de Dança como atividade recreativa ou física (matéria alternativa de EF) que 

não se adequa às exigências curriculares da dança educativa. Por outro lado, a didática de 
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ensino defendida pelas Orientações Curriculares de Dança da Educação Artística parece 

ser incompreendida por muitos destes profissionais, por desconhecerem o lado artístico da 

Dança e por não possuírem formação nesse âmbito. Assim, considera-se que esta lacuna 

poderá ser colmatada através de mecanismos de formação contínua especializada e de se 

ter em conta na formação inicial dos futuros professores de EF. 

É importante ter em consideração que a natureza da Dança na área de EA difere da 

natureza da Dança na área de EF, não menosprezando a boa vontade dos professores de EF 

que ensinam Dança na EA. Enquanto a Dança na EF se enquadra no campo da atividade 

física (rítmica, expressiva de produção ou reprodução de movimentos, entre outras), a 

Dança na EA circunscreve-se num fazer “arte” que envolve eminentemente o aluno no 

processo de produção/criação de movimentos significativos que inspirem e despertem os 

sentidos para o autoconhecimento, a formação estética, o conhecimento do Outro e do 

mundo, conduzido através de um pensar crítico e de permanente questionamento como 

processo de retroalimentação, permitindo novas descobertas, novas perspetivas de 

ação/dança, criação participada de processos coreográficos e de apreciação. De forma mais 

consensual, a dança educativa ou criativa introduz o aprendiz na Dança, através de gestos 

do quotidiano e de elementos da análise do movimento, estimula a descoberta, a 

criatividade, a exploração e a composição, devendo ser a base do trabalho de improvisação 

nas artes e na própria Educação Física. Não longe desta perspetiva, a dança educativa ou 

criativa é a matéria nuclear das Atividades Rítmicas e Expressivas dos PNEF (1991; 2001), 

a qual nem sempre é materializada na prática do professor de EF. Nesse sentido, coloca-se 

em causa a permanência deste conteúdo (dança educativa) no quadro de extensão da EF. 

Na área da EA, há uma transmutação da dança educativa ou criativa para o ensino da 

matéria alternativa de Dança do PNEF (2001). Esta transmutação de áreas (de EF para EA) 

poderá ser um indicador da fragilidade a que a própria legislação induz, ao permitir que a 

lecionação da Dança na área de EA seja assegurada por um professor do Quadro de Escola, 

desde que possua habilitações, sem haver uma questionação sobre as características e as 

necessidades específicas de Dança como forma de arte (conhecimento de conteúdo e 

conhecimento didático) que se deverão ter em conta na prática efetiva do ensino artístico.    

 

b) Segundo a hipótese 2, aceita-se que os professores que lecionam Dança na escola do 

3.º CEB na área de Educação Física, Educação Artística e nas Atividades Rítmicas e 
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Expressivas do Desporto Escolar revelam uma diversidade de concepções (teorias e 

crenças) intra-área. 

Assim, as concepções relacionadas com a sua formação em Dança, com o grau de 

conhecimento de Dança, com o grau de conhecimento didático em Dança, com o gosto 

pela Dança, com o grau de satisfação pelo ensino da Dança, com as formas favoritas de 

Dança, com a importância e o valor pedagógico atribuído ao ensino da Dança e com o 

significado pessoal sobre a Dança, revelam ser de uma grande variedade em cada área de 

ensino.   

 

c) Em conformidade com a hipótese 3, aceita-se que os professores que lecionam Dança na 

escola do 3.º CEB na área de Educação Física, Educação Artística e nas Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar revelam uma diversidade de perceções sobre 

as práticas intra-área.  

Existe uma multiplicidade de respostas dos professores de EF, EA e ARE do DE 

circunscritas nos pensamentos pré-ativos e pós-ativos, quanto à abordagem de Dança 

(apesar de dar primazia a matéria alternativa de Dança dos PNEF [2001]), aos aspetos, 

recursos e fontes privilegiados no ensino da Dança (primazia aos alunos), ao modo de 

organizar e apresentar o conteúdo (destacando uma forma mais recíproca entre professor e 

aluno), às finalidades (enfatizando a formação social e cultural), aos indicadores de sucesso 

da aula, ao papel da Dança, às dificuldades do professor e ao tipo de práticas promovidas 

na escola. 

No entanto, destaca-se que a cultura de Dança transmitida nas escolas através das práticas 

propostas a partir das áreas de EF, de EA e de ARE do DE está direcionada, 

preferencialmente, para a forma e o padrão de movimentos propostos na matéria 

alternativa do PNEF (2001), tais como, as danças sociais, a dança tradicional portuguesa e 

a dança aeróbica (integra-se também o hip-hop nas ARE do DE), em detrimento da 

proposta como matéria nuclear ou dança educativa, que privilegia três eixos fundamentais 

como o fazer, o criar e o apreciar o movimento humano, contextualizado no seu âmbito 

social, possibilitando a construção de uma cultura crítica da Dança. 

Numa perspetiva mais positivista, ou se quisermos de racionalidade técnica, o ensino da 

Dança continua a manter algumas das características mais tradicionais, valorizando 

conteúdos que se coadunam com estilos de ensino baseados na demonstração, na repetição 

e na memorização (danças sociais, aeróbica e tradicional portuguesa). Estas danças 
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codificadas (com estruturas e movimentos específicos sequenciais) são as formas que os 

professores melhor conhecem para ensinar Dança. Porém, independentemente do estilo ou 

da técnica de Dança são adotados modelos e práticas de ensino que se combinam com os 

princípios educacionais de uma escola mais conservadora. Isto apela para a necessidade de 

alargar o conhecimento de Dança dos professores das áreas de EF, de EA e de ARE do DE, 

nomeadamente da dança educativa ou criativa de forma inovadora e contextualizada no 

meio social. Tomando como referência as concepções crítico-reflexiva, urge que a Dança 

seja enquadrada num modelo reflexivo alicerçado nas experiências corporais criativas, 

subjetivas e socialmente críticas, mais coerentes com as metas de educação para o século 

XXI e com a concepção socio construtivista do CNEB (2001) vigente na fase de recolha de 

dados, integrando os PNEF (2001) e as Orientações Curriculares de Dança para a 

Educação Artística (2001).  

Por outro lado, no questionamento sobre a coerência entre as concepções e práticas do 

ensino da Dança na escola, verifica-se incoerência e desajuste na escolha do conteúdo, uma 

vez que os professores de EF, de EA e de ARE do DE a relacionam com a promoção do 

domínio criativo e expressivo do movimento humano. Porém, a aprendizagem da matéria 

alternativa dos PNEF (2001), composto por passos, deslocações (formações de figuras, 

posições com parceiro) e técnicas de movimento específico, não promove a criatividade ou 

a expressividade do aluno. A promoção da criatividade poderia estar assegurada ao propor-

se a dança criativa ou educativa que é a matéria nuclear referenciada no quadro de 

extensão da EF dos PNEF (1991, 2001) e nas Orientações Curriculares de Dança do 3.º 

CEB de Educação Artística. Contudo, é justamente a abordagem do movimento 

exploratório da matéria nuclear dos PNEF (1991,2001) que não é materializada nas 

práticas educativas da EF, EA e ARE do DE. A justificação da falta destas práticas 

(criatividade e expressão) remete-nos para as dificuldades manifestadas pelos professores 

quanto à necessidade de aprofundamento do conhecimento de Dança e da promoção de 

ambientes de aprendizagem inovadores e criativos, chamando-se a atenção para as 

entidades formadoras do ensino superior e para os mecanismos de formação contínua dos 

docentes. 

 

d) Em conformidade com a hipótese 4, aceita-se parcialmente que os professores que 

lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação Física, Educação Artística e nas 
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Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar, revelam uma diversidade de 

concepções interárea.  

Quando comparadas as concepções dos professores de EF, EA e ARE do DE, verifica-se 

diferenças nas subcategorias apresentadas, exceto no valor pedagógico atribuído ao ensino 

da Dança, direcionado para o domínio das atitudes, como emoções e sentimentos dos 

alunos. 

De uma forma geral, na Dança há menos preocupação com os valores artístico-

pedagógicos do que com os valores pedagógicos educativos comuns a todas as disciplinas, 

o que poderá explicar que a sua prática não se direcione para uma dimensão propriamente 

artística, expressiva e de promoção estética e performativa. No quadro específico do ensino 

da Dança, em Portugal, nomeadamente na área de EA, este resultado é preocupante, 

porque revela não estar assegurada a promoção do conhecimento de Dança como forma de 

arte na escola pública, nem são contempladas as Orientações Curriculares de Dança da 

Educação Artística para o 3.ºCEB, pela maioria dos docentes de EA. No entanto, verifica-

se preocupação por parte dos professores de EF, de EA e de ARE do DE em ir ao encontro 

das necessidades dos alunos, centrando o ensino nestes, porém, com pouca propensão na 

utilização de estratégias que promovam um ambiente de criação e inovação. 

 

e) Em conformidade com a hipótese 5, aceita-se parcialmente que os professores que 

lecionam Dança na escola do 3.º CEB na área de Educação Física, Educação Artística e nas 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar revelam uma diversidade de 

perceções sobre as práticas interárea.  

Quando comparadas as perceções sobre a prática de ensino da Dança dos professores de 

EF, EA e ARE do DE, encontram-se diferenças nas subcategorias dos pensamentos pré-

ativos, com exceção do tipo de abordagem que é projetado. Isto significa que a matéria 

alternativa dos PNEF (2001) é transversal às três áreas de ensino. Relativamente às 

subcategorias dos pensamentos pós-ativos, verifica-se diferenças no papel da Dança, no 

tipo de práticas que são promovidas na escola. Contudo, encontram-se semelhanças na 

reflexão sobre os indicadores de sucesso de uma aula de Dança (centrado nas atitudes dos 

alunos) e as dificuldades sentidas na prática centrada na discriminação dos alunos de 

género masculino e na falta de promoção de ambientes mais criativos na aula por parte dos 

docentes. 
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Quanto às práticas, cabe salientar que a Reorganização Curricular de 2001 é um marco 

importante para o ensino da Dança em Portugal, tendo sido impulsionada na área de EF 

(como matéria alternativa) e introduzida na matriz curricular de EA. Deste modo, 1/5 dos 

professores de EF manifestou ter impulsionado mudanças nas suas práticas de ensino, 

incluindo a Dança na sua planificação a partir de 2001, resultante do reajustamento dos 

PNEF (2001), devido ao gosto pessoal por esta abordagem e à própria visão do 

cumprimento do programa curricular (motivação intrínseca e extrínseca), ao contrário dos 

professores de EA e ARE do DE que manifestam mobilização para ensinar Dança por 

motivação intrínseca.  

Formalmente, na década de 90, a prática de Dança foi fomentada, principalmente, pelos 

professores das ARE do DE. Em conformidade com os participantes neste estudo (da área 

de ARE do DE), a maioria dos professores é a favor que a dinamização externa do 

Desporto Escolar seja participativa (demonstração dos projetos finais), em detrimento de 

uma dinamização puramente competitiva, como é realizada atualmente. 

Verifica-se que a prática da Dança como forma de arte está estruturalmente ausente na 

maioria das escolas que ministram Dança na área de EA, não sendo possível refletir-se de 

forma rigorosa numa articulação entre a área de EF e a EA. Nestas condições, é 

incomportável refletir-se sobre uma possível articulação vertical entre o ensino genérico e 

especializado da Dança, por não existir uma implementação do ensino genérico de Dança 

na área da Educação Artística nas escolas. 

A articulação transversal do ensino da Dança na área de EF não é patente, embora esteja 

estruturado por níveis de execução (Introdutório, Elementar e Avançado). Contudo, a 

transversalidade da Dança começa a ser feito na área de EA, por estar mais direcionada 

para a função integrativa e formativa (transversal às atividades curriculares) e por ser 

estruturante no Projeto Educativo de Escola. Nas ARE do DE, a Dança tem um papel 

imprescindível no desenvolvimento do aluno, como ser participativo, promovendo a 

prática física como função social. Assim, emergiram benefícios resultantes da prática de 

Dança observados pelos professores de EF, de EA e de ARE do DE, considerando que o 

aluno é o sujeito que mais beneficia com a prática da Dança em contexto escolar, 

aprofundando competências de comunicação entre alunos, de inclusão, de promoção da 

afetividade/sexualidade, da relação do aluno/escola, aproximando-o da vida escolar, 

enquanto a escola, também, ganha vida com o envolvimento do aluno. Há benefícios na 

relação professor/aluno e no interesse do aluno para com a aprendizagem do conteúdo de 
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Dança. Cabe sublinhar que, as expetativas dos professores de EF e de EA se direcionam a 

favor de maior dinâmica e envolvimento da Dança como veículo de intervenção na escola 

e os professores de ARE do DE posicionam-nas no caráter integrador da Dança no 

processo educativo do aluno. 

 

f) Em conformidade com a hipótese 6, aceita-se parcialmente que, o grau de importância 

atribuído pelo professor ao ensino da Dança se relaciona com a sua experiência como 

praticante e com a sua experiência no ensino da Dança (anos de ensino). 

Conclui-se que, quanto maior for a experiência do professor como praticante de Dança, 

maior é o grau de importância atribuída ao ensino da Dança, possivelmente, por conhecê-la 

melhor e reconhecer os seus valores educativos, mostrando ligação na crença do professor. 

No entanto, ao relacionar-se o grau de importância atribuída ao ensino da Dança com os 

anos de experiência de ensino do professor, apenas a premissa da hipótese é relevante para 

o professor de EF, uma vez que mostra especificamente que, quanto mais envolvido este 

docente estiver no ensino da Dança, maior reconhecimento pedagógico lhe é atribuída. 

Logo, conclui-se que é pertinente promover maiores experiências em Dança na formação 

do professor de EF. A experiência traduzida em anos de ensino não é relevante para os 

professores de EA e ARE do DE, já que por possuírem maior contacto prático com a 

Dança, reconhecem a sua importância no campo educativo.  

 

g) Em conformidade com a hipótese 7, aceita-se parcialmente que o grau de importância 

atribuído ao ensino da Dança se relaciona com a perceção do professor acerca do seu 

conhecimento de conteúdo e do seu conhecimento didático em Dança. 

Conclui-se que, quanto maior for o conhecimento em Dança e o conhecimento didático 

para ensinar, maior é a relação com o grau de importância atribuída ao ensino da mesma. 

Esta premissa é relevante, apenas, para o professor de EF, pois aponta para a importância 

de promover melhor a formação em Dança dos futuros professores de EF e dos professores 

que atuam no terreno, através de mecanismos de compensação de formação contínua. 

Mostra-se ao longo do estudo que, independentemente do nível de conhecimento em 

Dança dos professores de EA e ARE do DE, estes atribuem grande importância ao ensino 

da Dança na escola. 

 

h) Em conformidade com a hipótese 8, aceita-se que o grau de dificuldade sentido pelo 
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professor na prática do ensino da Dança se relaciona com a sua experiência como 

praticante e com a sua experiência no ensino da Dança (anos de ensino).  

Conclui-se que, quanto maior for a experiência do professor de EF, EA e ARE do DE 

como praticante e ensinando Dança, menor dificuldade sentirá na prática de ensino da 

Dança. 

 

i) Em conformidade com a hipótese 9, aceita-se parcialmente que o grau de dificuldade 

sentido pelo professor na prática do ensino da Dança se relaciona com a perceção do 

conhecimento de conteúdo e conhecimento didático em Dança. 

Conclui-se que, quanto maior for o conhecimento em Dança dos professores de EF e ARE 

do DE adquirido no percurso de vida (escola, fora da escola) e no percurso profissional 

(licenciatura e formação contínua acreditada e não acreditada), menor dificuldades sentirá 

no ensino da Dança.  

A análise dos resultados sobre o ensino da Dança nas aulas de EF, de EA e de ARE do DE, 

dos professores inquiridos, revela dificuldades centradas nos alunos do género masculino e 

na necessidade e no desafio de aprimorar o conhecimento básico de Dança (no caso do 

professor de EF) e de um conhecimento do conteúdo e didático do conteúdo aprofundado, 

quanto à compreensão da expressão, criação, linguagem corporal, comunicação e 

composição que garanta a transmissão de uma cultura integrada da Dança, de intervenção 

artístico-cultural e que possa promover um ambiente de criação e inovação que acompanhe 

os desafios e metas educativas do século XXI. Logo, a formação profissional contínua dos 

docentes em dança educativa torna-se no primeiro passo a dar para ultrapassar incoerências 

entre crenças e práticas de ensino e ir ao encontro das expetativas dos professores, que se 

fundamenta na maior dinamização da Dança nas escola.  

A formação profissional em Dança deverá ser encarada como um direito dos docentes, 

correspondendo às exigências de desenvolvimento pessoal e profissional. Por sua vez, será 

um contributo para a escola de qualidade e de sucesso, para todos os agentes 

intervenientes.  

Deste modo, foram atingidos os objetivos do presente estudo, tendo-se caracterizado e 

comparado os pensamentos pré-ativos, os pensamentos pós-ativos e as teorias e crenças 

dos professores de Educação Física, de Educação Artística e de Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar que lecionam Dança no nível de escolaridade do 3.º 

CEB. 
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8.4 Limitações do estudo 

 

Uma das principais limitações do estudo é comum às abordagens de natureza exploratória, 

nomeadamente ter-se recorrido a uma amostra de conveniência. 

Houve dificuldades em conseguir documentos e relatórios antigos da década dos anos 90 

para aprofundar o estudo relativo às Atividades Rítmicas do Desporto Escolar, no que diz 

respeito à abordagem de Dança nas dinamizações externas, à evolução do seu regulamento 

interno e à evolução participativa dos professores de ARE do DE, em conformidade com 

as regras estipuladas, quanto ao caráter da dinamização externa ser mais 

participativa/demonstrativa ou competitiva.   

Quanto à caracterização do estado da arte, a produção de literatura da especialidade é ainda 

escassa e dispersa (sobretudo no tema das concepções dos profissionais de Dança), o que 

dificultou a sua redação.  

Relativamente ao estudo empírico, a transcrição das entrevistas revelou-se extensa, o que 

se refletiu no trabalho moroso e respetiva análise de conteúdo.  

Por outro lado, o momento da realização das transcrições da entrevista correspondeu à fase 

de transição para o novo Acordo Ortográfico do Português, razão pela qual permaneceram 

de acordo com o antigo estilo de escrita.   

 

8.5 Sugestões futuras 

 

No seguimento deste estudo, de natureza exploratória, seria interessante promover estudos 

de observação direta, que definissem critérios para averiguar a qualidade do ensino da 

Dança, principalmente na área de EA.  

Seria, igualmente, interessante investigar estratégias pedagógicas que possibilitassem 

promover e aprofundar a dança educativa, em contexto escolar, através da área de EF, EA 

e ARE do DE.  

Consideramos que a dança criativa, indicada pelos professores de EA e ARE do DE, podia 

ser passível de ser observada diretamente noutros estudos, para entender o seu significado, 

seja esta aliada aos pressupostos da teoria do movimento de Laban ou a outro pressuposto. 

Pretendendo-se um ensino de Dança como forma de arte efetiva, sugerimos a existência de 

um quadro de professores de Dança, uma disciplina autónoma anual (podendo ter ligações 
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com a EF), um Programa de Dança mais estruturado e claro e, finalmente, um Estágio 

Pedagógico em Dança.  

Por fim, dever-se-iam manter as propostas de articulação do ensino genérico regular com o 

ensino vocacional para a Dança, conforme o Relatório de Avaliação de Educação Artística 

(Fernandes, 2007), assim como as razões que desmotivam os alunos do género masculino a 

não dançar, pensando em estratégias que possam contribuir para a superação dessa lacuna.  

Fomos ensinados a não desistir daquilo em que acreditamos, na aceção de sermos capazes 

de construir uma sociedade mais justa, em que o saber e a cultura, através da prática da 

Dança no ato educativo, contribuam para nos tornarmos cada vez mais humanos, mais 

felizes e mais solidários. Assim questionamos: 

 

O que se ganha não interatuando através de práticas pedagógicas refletidas 

na sala de aula para o exterior? O que se ganha trabalhando o movimento 

pelo movimento em Dança, sem significado, como resposta ao conjunto de 

possíveis questionamentos acerca do nosso redor? 
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ANEXO 1 

Anexos 1 Questões iniciais do questionário em fase de construção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

432 

 

 

 
Quadro 18 Questões iniciais do questionário em fase de construção 

 
Tema Tipo de perguntas 

Fechada Escala de 

medida de 

Likert de 1-5 

Escolha 

múltipla 

Aberta Nº de itens Nº de subitens 

Localização da 

escola e 

caracterização 

do docente 

X    9 0 

Conhecimento 

sobre Dança 

 

 X X X 4 0 

Competências de 

ensino de Dança 

 

 X X X 8 20 

Gosto e 

satisfação pela 

Dança e ensino 

de Dança? 

 X  X 5 24 

Dificuldades no 

ensino de Dança 
 X  X 3 20 

Valoração do 

ensino de Dança 

 

 X  X 3 24 
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ANEXO 2 

Anexos 2 Ficha da Análise crítica de cada questão do pré questionário 

realizado pelos juízes no processo de validação de conteúdo do 

questionário 
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Quadro 19 Análise crítica de cada questão do pré questionário realizado pelos juízes no processo de 

validação de conteúdo do questionário 

 
Questão Juíz/Perito Variável: Localização da escola e caracterização do (a) docente 

1 G Pouco claro 

H Pouco adequado 

I As siglas devem ser explicadas. O que é (*)? 

2 B  Pode-se ficar com a dúvida se o telefone é da escola ou do docente 

C Nome da escola 

D Nome da escola 

G BASTANTE adequado 

H Pouco 

3 B  Idade ou data de nascimento? 

G Juntar tempo de serviço com anos e género 

4 I O que significa a *? 

5 I As siglas? Podem vir apresentadas em nota de rodapé ou logo na apresentação. 

6 B Poderá dividir-se em: “outro curso” sim ou não. Qual? 

 E Punha a 8 na 6 

F Com a aplicação do protocolo de Bolonha no espaço da EU, as habilitações académicas e mestrado 

sofreram alterações. Isso confunde os informantes e leva a dados errados. 

G Incompleto. Licenciatura em quê? 

I Em quê? Onde? E as *? O que significam? 

7 B Se respondeu “Não” passa para a questão 9 

 E Pós graduação é especialização? 

 F Com a aplicação do protocolo de Bolonha no espaço da EU, as habilitações académicas e mestrado 

sofreram alterações. Isso confunde os informantes e leva a dados errados.  

 G Em quê? Onde? não é pergunta seguinte mas sim pergunta 9. 

8 E Punha a pergunta 8 na 6. 

F Com a aplicação do protocolo de Bolonha no espaço da EU, as habilitações académicas e mestrado 

sofreram alterações. Isso confunde os informantes e leva a dados errados.  

G Especificar melhor 

 I Em quê? Onde? 

9 E É percurso alternativo 

F É de rever as designações utilizadas e uma maior especificação: Ensino Regular, Percursos curriculares 

Alternativos, Curso de Educação e Formação. Há ainda o  problema da parte curricular em que se insere a 

leccionação, que pode ser diversa: AEC, Complemento Curricular, Desporto Escolar, currículo 

obrigatório/alternativo/opção. 

I Siglas? 

  Variável: Conhecimento de Dança do (a) docente 

10 B Pode-se dividir em: - Estilo. –Anos de prática. 

D Se calhar pode ser uma única questão 

F As questões não diferenciam as características de qualidade/nível de prática ou de 

quantidade/frequência/duração. Portanto não assinalam características diferenciadoras. 

G Prática actualmente. Não é implícito o tempo? 

H São 2 questões. Uma pode ser pendiente e não a outra. 

I Estilo(s) à quanto tempo? Regularmente? Pontualmente? 

11 A  Necessidade de pedir o número de anos 

B Pode-se perguntar: porque deixou de praticar 

C Pratica ou praticou juntas. 10 e 11 juntas. 

D Se calhar pode ser uma única questão entre a 10 e 11 

G Não é implícito o tempo? 

I Estilo(s) Quanto tempo? 

12 B E o ensino secundário? 

 D É ambígua 

 G O que é o nível de formação. Necessita explicar melhor. É muito subjectivo. 

 I Clarificar melhor a construção da questão. Nível de formação? Quantidade? Tempo? Qualidade das 

aprendizagens? Além de que relaciona formação e local de formação e não fica claro. OS critérios 

insuficiente, suficiente não são mutuamente exclusivos pois pode ser um ou outro em função dos estilos 

aprendidos. 

 J “Avalie o nível de formação em dança em todos os itens, que aprendeu.”  

13 G Não é  implícito o tempo?  

 I Deve contemplar “em outro espaço” e relacionar também com a qualidade da aprendizagem (no equilíbrio 

tempo/conteúdo e competências do docente) 

 J No percurso escolar e profissional, que estilos de dança aprendeu? (Aeróbica é fitness e não é dança) 

  Variável: ensino de Dança do (a) docente 

14 E Punha noutra dimensão 

G Enriquecimento curricular? 

I Em outro âmbito (enriquecimento curricular, programas diversos…) Ensina regularmente? Pontualmente?  

15 E Punha noutra dimensão 

G Enriquecimento curricular? 

I Em outro âmbito (enriquecimento curricular, programas diversos…) Ensina regularmente? Pontualmente?  
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16 D Não entendi a questão 

F Parece-me mais adequado utilizar o conceito de auto percepção nesta e em outras questões 

I Falta o “assinale com um x” 

17 A Pode não planear 

I “Planeia de forma organizada e estruturada”pois caso contrário (planeamento mental, guião de aula…) o 

nunca e sempre tornam-se redundantes 

18.1 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular. 

18.2 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular.  

18.3 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular.  

18.4 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular.  

18.5 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular.  

18.6 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular.  

I Incluir recursos humanos (ex. alunos, colegas que ajudam..) 

18.7 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular. Alem que … 

I O português não está na mesma lógica de apresentação 

18.8 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular. 

18.9 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular. 

18.10 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular.  

18.11 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular. 

18.12 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular. 

18.13 G Esta pergunta fica condicionada a área de intervenção. Não parece ser uma real opção. Por isso pode 

falsear as respostas. Acho que é de reformular.  

19 I “quais os estilos que adopta” não é esclarecedor. Deve referir o que entende por estilo. Além disso a  

utilização deste conceito entra em incongruência com o português de cada forma de dança apresentada 

(…. Portuguesa criativa…) A pergunta é redundante! Para quê colocar assinale com um “x”? Deve incluir 

“outro” além dos 3 âmbitos postos (aula EA, …) 

J Deve ser: Nos espaços em que se lecciona Dança, quais os estilos que adopta? 

20.1 G Estratégias não são coreografias ou movimentos. Desde logo incorrecto, esta ficha ter 5 pontos de escala. 

Deveria ser par para provocar a opção clara entre som e não. Assim tem um ponto intermédio. 

I  Não são estratégias. O outro não seria masculino mas sim feminino e colocado no plural. 

20.2 G Estratégias não são coreografias ou movimentos. Desde logo incorrecto, esta ficha ter 5 pontos de escala. 

Deveria ser par para provocar a opção clara entre som e não. Assim tem um ponto intermédio. 

I  Não são estratégias. O outro não seria masculino mas sim feminino e colocado no plural. 

20.3 G Estratégias não são coreografias ou movimentos. Desde logo incorrecto, esta ficha ter 5 pontos de escala. 

Deveria ser par para provocar a opção clara entre som e não. Assim tem um ponto intermédio. 

I  Não são estratégias. O outro não seria masculino mas sim feminino e colocado no plural. 

20.4 G Estratégias não são coreografias ou movimentos. Desde logo incorrecto, esta ficha ter 5 pontos de escala. 

Deveria ser par para provocar a opção clara entre som e não. Assim tem um ponto intermédio. 

 I  Não são estratégias. O outro não seria masculino mas sim feminino e colocado no plural. 

20.5 G Estratégias não são coreografias ou movimentos. Desde logo incorrecto, esta ficha ter 5 pontos de escala. 

Deveria ser par para provocar a opção clara entre som e não. Assim tem um ponto intermédio. 

I  Não são estratégias. O outro não seria masculino mas sim feminino e colocado no plural. 

20.6 G Estratégias não são coreografias ou movimentos. Desde logo incorrecto, esta ficha ter 5 pontos de escala. 

Deveria ser par para provocar a opção clara entre som e não. Assim tem um ponto intermédio. 

I  Não são estratégias. O outro não seria masculino mas sim feminino e colocado no plural. 

20.7 G Estratégias não são coreografias ou movimentos. Desde logo incorrecto, esta ficha ter 5 pontos de escala. 

Deveria ser par para provocar a opção clara entre som e não. Assim tem um ponto intermédio. Outro (s). 

I  Não são estratégias. O outro não seria masculino mas sim feminino e colocado no plural. 

21  Existem respostas vazias 

  Variável :Gosto pelo ensino de Dança 

22 A Pedir razões 

G Ensino dança porque concordo que gosto? Há alguma redundância 

I Os critérios “gosto…” não me parecem os mais conseguidos no seguimento da estruturação da pergunta. 

Talvez se justifique ficar na mesma lógica da pergunta 23. 

J Deve dizer-se: Gosta de ensinar dança na escola? 

Faria fusão das perguntas nº 23,24 e 25 numa SÓ (com as devidas adaptações) 

23.1 B Já foi respondido na questão 22 e vai ser especificado nas seguintes. 

G Ensino dança porque concordo que gosto? Há alguma redundância  

23.2 G Ensino dança porque concordo que gosto? Há alguma redundância  

23.3  Não foi colocada por lapsos. 

23.4 G Há alguma redundância 
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I Não percebo o que quer dizer 

23.5 G Há alguma redundância  

23.6 G Há alguma redundância  

I Outro(s) 

24 C Perguntas mais precisas e objectivas 

D É um pouco confuso 

 G Outro(s) 

I Qual ou quais 

25.1 A Colocar “a” em vez de 25.1 Mais que quê?... 

C Perguntas mais precisas e objectivas  

D É um pouco confuso  

F Esta justificação é solicitada para respostas múltiplas, e não me parece adequado. 

I  Não estão todos formulados dentro da mesma lógica. Mistura coisas diferentes, de níveis diferentes “num 

mesmo saco”. 

25.2 A Aferir não é claro 

C Perguntas mais precisas e objectivas  

D É um pouco confuso  

G Pouco adequado 

I Não estão todos formulados dentro da mesma lógica. Mistura coisas diferentes, de níveis diferentes “num 

mesmo saco”. 

25.3 A Dosifico não é claro 

C Perguntas mais precisas e objectivas  

D É um pouco confuso  

G Pouco adequado 

I Não estão todos formulados dentro da mesma lógica. Mistura coisas diferentes, de níveis diferentes “num 

mesmo saco”.  

25.4 A A questão 25 de um modo geral não é clara o que condiciona todos os itens. Justifica porque gosta ou 

porque ensina. 

C Perguntas mais precisas e objectivas  

D É um pouco confuso  

G Pouco adequado 

I Não percebo a relação com as respostas anteriores 

25.5 a 

25.12 

A A questão 25 de um modo geral não é clara o que condiciona todos os itens. Justifica porque gosta ou 

porque ensina. 

C Perguntas mais precisas e objectivas  

D É um pouco confuso  

G Pouco adequado 

I Não estão todos formulados dentro da mesma lógica. Mistura coisas diferentes, de níveis diferentes “num 

mesmo saco”. 

25.13 A A questão 25 de um modo geral não é clara o que condiciona todos os itens. Justifica porque gosta ou 

porque ensina 

C Música e Dança 

 D É um pouco confuso  

G Pouco adequado 

I Não estão todos formulados dentro da mesma lógica. Mistura coisas diferentes, de níveis diferentes “num 

mesmo saco”. 

25.14 A A questão 25 de um modo geral não é clara o que condiciona todos os itens. Justifica porque gosta ou 

porque ensina  

B Acrescentaria estético de dança: Estilo de Dança, liberdade para criar… 

C Perguntas mais precisas e objectivas  

D É um pouco confuso  

G Pouco adequado 

I Não estão todos formulados dentro da mesma lógica. Mistura coisas diferentes, de níveis diferentes “num 

mesmo saco”. 

26.1 G Incompleto em relação a satisfação dos alunos 

I Sobre a 26 surge novamente o “assinale com um x”, porque o critério “não sei” assume lógica de resposta 

diferente? 

26.2 G Incompleto em relação a satisfação dos alunos 

I Pode e deve ser mais completo e específico, mais minuciosa nos fatores de satisfação dos alunos 

26.3 G Incompleto em relação a satisfação dos alunos 

I Pode e deve ser mais completo e específico, mais minuciosa nos fatores de satisfação dos alunos 

26.4 G Incompleto em relação a satisfação dos alunos 

I Pode e deve ser mais completo e específico, mais minuciosa nos fatores de satisfação dos alunos 

  Variável :Dificuldades no ensino da Dança 

27 G Muito ambígua e genérica 

I O português deve ser mais cuidado e esclarecedor 

28.1 B  “Se não respondeu NUNCA na questão anterior” 

C Mais claro 

F Acrescentaria metas educativas mais gerais 

G Mistura de outras situações  e por vezes aspectos não mutua/exclusivos. Ex. 28.6 e 28.2 

I Na pergunta 28 surge novamente “assinale xom um x” e agora fora de parêntese (atenção com a coerência 

interna) Limpar redundâncias, repetições, utilizar a mesma lógica de abordagem. 
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28.2  C Mais claro 

 G Mistura de outras situações  e por vezes aspectos não mutua/exclusivos. Ex. 28.6 e 28.2  

 I Porque não utiliza os mesmos critérios da pergunta anterior? Qual a lógica de mudar? No 28.2 não se 

percebe o que quer dizer? Objs. Dos programas?No 28.6, 7,8 qual dança? a dos Programas? Qual 

currículo? Outro(s) 

 

28.3 B Pode ter uma redacção: Na minha execução por dificuldades de – Ritmo – Coordenação - Outras 

 C Mais claro 

 G Mistura de outras situações  e por vezes aspectos não mutua/exclusivos. Ex. 28.6 e 28.2  

 I Porque não utiliza os mesmos critérios da pergunta anterior? Qual a lógica de mudar? No 28.2 não se 

percebe o que quer dizer? Objs. Dos programas? No 28.6, 7,8 qual dança? a dos Programas? Qual 

currículo? Outro(s) 

28.4 a 

28.6 

C Mais claro 

 G Mistura de outras situações  e por vezes aspectos não mutua/exclusivos. Ex. 28.6 e 28.2  

 I Porque não utiliza os mesmos critérios da pergunta anterior? Qual a lógica de mudar? No 28.2 não se 

percebe o que quer dizer? Objs. Dos programas?No 28.6, 7,8 qual dança? a dos Programas? Qual 

currículo? Outro(s) 

28.7 C Mais claro 

 F Há que distinguir o grau de conhecimento dos normativos programáticos do conhecimento curricular do 

conteúdo (curricular content knowlegde), que são conceitos diferentes. Neste sentido, o item 28.26 repete 

o último conceito. 

 G Mistura de outras situações  e por vezes aspectos não mutua/exclusivos. Ex. 28.6 e 28.2  

 I Porque não utiliza os mesmos critérios da pergunta anterior? Qual a lógica de mudar? No 28.2 não se 

percebe o que quer dizer? Objs. Dos programas?No 28.6, 7,8 qual dança? a dos Programas? Qual 

currículo? Outro(s) 

28.8 C Mais claro 

 F Há que distinguir o grau de conhecimento dos normativos programáticos do conhecimento curricular do 

conteúdo (curricular content knowlegde), que são conceitos diferentes. Neste sentido, o item 28.26 repete 

o último conceito. 

 G Mistura de outras situações  e por vezes aspectos não mutua/exclusivos. Ex. 28.6 e 28.2  

 I Porque não utiliza os mesmos critérios da pergunta anterior? Qual a lógica de mudar? No 28.2 não se 

percebe o que quer dizer? Objs. Dos programas?No 28.6, 7,8 qual dança? a dos Programas? Qual 

currículo? Outro(s) 

28.9 

28.14 

C Mais claro 

 G Mistura de outras situações  e por vezes aspectos não mutua/exclusivos. Ex. 28.6 e 28.2  

 I Porque não utiliza os mesmos critérios da pergunta anterior? Qual a lógica de mudar? No 28.2 não se 

percebe o que quer dizer? Objs. Dos programas?No 28.6, 7,8 qual dança? a dos Programas? Qual 

currículo? Outro(s) 

28.15 C Mais claro 

 G Mistura de outras situações  e por vezes aspectos não mutua/exclusivos. Ex. 28.6 e 28.2  

 I MAL formulada relativamente a pergunta em si 

28.16 A Na falta de? 

 C Mais claro 

 G Mistura de outras situações  e por vezes aspectos não mutua/exclusivos. Ex. 28.6 e 28.2  

28.17 

28.20 

C  Mais claro 

 G Mistura de outras situações  e por vezes aspectos não mutua/exclusivos. Ex. 28.6 e 28.2  

29 I Referir qual ou quais pois pode ser mais 1. 

  Variável :Valoração do ensino da Dança 

30 G Ambíguo. Vantagens em que contexto? EF? EA? 

31.1 A É excessivo (todo o 31) 

 G Excessivo. Não pode ser aglutinado? (todo 31) 

 F Dizer: Que valor atribui ao ensino da Dança? 

31.13 C O que é neuro fitness? 

 D O que é neuro fitness? O que é neuro fitness?  

31.17 C E culturais? 

31.18 B Acrescentar cooperação 

 C Falta autonomia 

31.21 C E multicultural idade 

31.23 C Partilha com outras disciplinas 

 I Português pouco preciso 

31.24 I Outro (s) podem ser mais de 1. 

32 I Incluir qual ou quais? 
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ANEXO 3 

Anexos 3 Ficha de Apreciação dos juízes /peritos do pré questionário 
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Quadro 20 Apreciação dos juízes /peritos do pré questionário 

 
 

 

Questões/ 

 

Juiz-

Perito 

1  

A linguagem é 

adequada? 

2  

O questionário 

digital é 

apelativo, claro e 

atraente? 

3  

As instruções 

do questionário 

são claras? 

4  

Houve algum item 

ambíguo? 

5  

 Houve alguma questão 

sensível? 

6JJan   

Foi omitido algum 

item/tópico importante? 

7  

Podia deixar algum 

comentário 

 

 

A 

 

Em geral sim. Salvo os 

termos “aferir” , 

“dosifico”. 

Sim Sim 17 parece pouco …? 

25 o seu enfoque não é claro 

face às perguntas a que 

respondo 

31 Tem demasiados itens 

Não Não Notas de bom trabalho 

B 

 

 

Sim Sim Sim Já foi especificado Não Está na caixa de observações Não esquecer que este tipo e 

inquérito é fundamental, mas os 

números obtidos devem ser 

validados por entrevistas e 

observação.  

C 

 

Pode ser mais objectiva 

e simples 

É confuso Por vezes são 

complicadas 

Estão identificados. 

Linguagem de difícil 

interpretação e algumas 

lacunas. 

  Questionário mais simples com 

perguntas fechadas, mais objectivas 

D 

 

Sim, na maioria da 

questões. Algumas 

podem ser revistas. 

É mais atractivo do que 

o papel  

Não. As relações que 

pede entre as 

questões como ex. 

(14 e 15) (10 e 11) 

A questão 12 é a mais 

ambígua. 

A 16 não entendi. 

A questão 16. Depende de seus objectivos.  Elaboração da questão 16. Na 

questão 25 quer mesmo saber a 

justificativa ou a motivação do 

professor ao trabalhar dança? 

E 

 

Sim Considero apelativo Sim ----- ---- ---- Espero que o estudo seja um 

sucesso 

F ---- ----- ------ --------- ------ --------  
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G Ambígua. Por vezes 

pode tornar-se confuso 

porque não explicita ou 

especifica. 

É apelativo, por vezes 

claro e atraente. 

Não. Foram sendo 

indicadas nas 

observações. 

Foram sendo indicadas nas 

observações.  

Não apesar de incompleto. Falta 

de hipótese, de fundamentar/ 

justificar. 

Em relação ao que se propõe, pelo 

contrário, excede o objectivo. 

Demasiado exaustivo e extenso.(…) 

Falta referir as condições de 

aplicação para se tornar válido e 

coerente.Com tanta pergunta perde-

se o objectivo. Acho que se 

pergunta demais para o que se quer 

saber. Ou pretende-se relacionar 

com variáveis de presságio? 

Estranho muito não ser pedida 

fundamentação das respostas. Acho 

imprescindível. 

 

 Sim Sim Sim Só a aplicação piloto  vai 

permitir mais. Acho muito 

bom. 

Não Não é possível saber. Não se sabe 

pelo (…) de hipótese. 

------------ 

I 

 

Nem sempre. O 

português nem sempre 

assume a melhor 

construção frásica e 

semântica. 

É extenso. Precisa de ser 

aferido para se tornar 

claro. Mas o facto de ser 

digital ajuda na 

consecução do mesmo. 

Visualmente á atraente. 

No geral sim mas 

deve melhorar as 

informações gerais 

que devem vir logo 

no início. No durante 

por vezes existe 

redundância de 

informação (fui 

mencionando). 

O que considerei mencionei 

no item específico  

Atenção que a pergunta 20 

assume informação 

completamente incorrecta na 

sua formulação. 

 

Não, mas por vezes não 

percebia o que perguntava 

(assinalei). Uma questão de 

português. 

De acordo com o grande objectivo / 

domínio do trabalho (que me parece 

mer melhor e mais consistente 

explicação) as perguntas deveriam 

estar organizadas pelas 2 grandes 

vertentes, as concepções e as 

práticas (que continuo sem saber 

muito bem o que quer dizer com 

estes termos assim tão gerais). Não 

sinto isso. Sinto muitas perguntas e 

algo dispersas na organização 

sequencial das mesmas. Pode 

melhorar. Sinto falta de coerência 

interna. 

Parece-me ser importante os 

inquiridos responderem sobre os 

aspectos , fatores que consideram 

importantes e fundamentais para 

leccionarem dança na escola (ex: 

cursos de formação ao longo da 

vida; vivências rítmico –artísticas; 

mais e melhor difusão e consumo 

cultural de dança – espectáculos, 

instalações, performances, ....) 

Penso ter aqui muito trabalho já 

pensado e desenvolvido mas que 

merece ser mais amadurecido a 

começar por definir muito bem o 

que quer estudar, para se perceber 

se o questionário é resistente e 

robusto ou se assume fragilidades 

que poderá suprimir. 

Sinto que a lógica de construção das 

diferentes perguntas não é sempre a 

mesma. A organização e sequencia 

das mesmas deverá ser repensada e 

amadurecida. Ex. Todas as 

perguntas específicas ao “ensinar 

dança” deverão vir no seguimento 

umas das outras. 

Desejo-lhe muito bom trabalho com 

tempo para pensar e amadurecer 

ideias. 
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ANEXO 4 

Anexos 4 Correlações entre os itens do questionário 
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As correlações entre os itens podem ser apreciadas nas seguintes tabelas, sendo que (*) 

significa ≤ 0,05 e (**) ≤ 0,01. 

 

Tabela 141 Correlação do grau de conhecimentos que adquiriu em Dança nos diferentes percursos 

 
 rsp 

Na escola de ensino básico ,478 

Na escola secundária ,559 

Fora da escola ,763(*) 

Na Licenciatura ,907(**) 

Na formação Contínua acreditada ,935(**) 

Na formação contínua não acreditada ,968(**) 

 

 

 
 

 

Tabela 142 Correlação do grau de conhecimento didático para o ensino da Dança na escola na sua formação 

profissional 

 rsp 

Na licenciatura ,881(**) 

Na formação contínua acreditada ,924(**) 

Na formação contínua não acreditada ,874(**) 

 

 

 

 

 

Tabela 143 Correlação do planeamento para organizar o ensino das suas aulas de  Dança 

 
 rsp 

Nas aulas de educação física 

Nas aulas de educação artística 
Nas aulas de desporto escolar 

,566 

,591 
,662 
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Tabela 144 Correlação dos aspetos que  privilegia quando concebe o planeamento de Dança na área de 

Educação Artística 

 
 rsp 

18.1 O cumprimento do Programa Curricular  ,487 

18.2 Os conteúdos e objectivos definidos no Grupo disciplinar ,503 

18.3 O conhecimento pessoal baseado em outras experiências e outros conteúdos ,493 

18.4 O conhecimento adquirido na licenciatura ,524 

18.5 O conhecimento adquirido na formação contínua acreditada ,606 

18.6 O conhecimento adquirido na formação contínua não acreditada ,907(*) 

18.7 Os objectivos do Projecto Curricular de Turma ,577 
18.8 As metas, objectivos e prioridades do Projecto Educativo da Escola/  

        Agrupamento 

,619 

18.9 A articulação interdisciplinar e transversal  ,777(*) 

18.10 Os resultados da avaliação inicial  ,861(*) 

18.11 As preferências e interesses dos alunos  ,786(*) 

18.12 As necessidades e capacidades dos alunos ,725(*) 

18.13 O gosto pessoal pelo ensino da Dança ,843(*) 

18.14 O valor educativo que atribui à Dança ,874(*) 

18.15 A participação dos alunos nas dinamizações internas (festas escolares e  

          outros)  

 

,863(*) 

18.16 A participação "competitiva" nas dinamizações internas (festas escolares e  

          outros) 

,562 

18.17 A gestão dos recursos da escola (materiais, espaciais, temporais)  ,600  

 

 

Tabela 145 Correlação dos aspetos que  privilegia quando concebe o planeamento de Dança na área de 

Educação Física 

 

 rsp 

  

20.1 O cumprimento do Programa Curricular  ,746(*) 

20.2 Os Conteúdos e objectivos definidos no Grupo disciplinar ,503 

20.3 O conhecimento pessoal baseado em outras experiências e outros conteúdos ,493 

20.4 O conhecimento adquirido na licenciatura ,524 

20.5 O conhecimento adquirido na formação contínua acreditada ,606 

20.6 O conhecimento adquirido na formação contínua não acreditada ,907(**) 

20.7 Os objectivos do Projecto Curricular de Turma ,577 

20.8 As metas, objectivos e prioridades do Projecto Educativo da  

         escola/Agrupamento  

,619 

20.9 A articulação interdisciplinar e transversal  ,777(**) 
20.10 Os resultados da avaliação inicial  ,861(**) 

20.11 As preferências e interesses dos alunos  ,786(**) 

20.12 As necessidades e capacidades dos alunos ,725(*) 

20.13 O gosto pessoal pelo ensino da Dança ,843(**) 

20.14 O valor educativo que atribui à Dança ,874(**) 

20.15 A participação dos alunos nas dinamizações internas (festas escolares e  

          outros) 

,863(**) 

20.16 A participação "competitiva" nas dinamizações internas (festas escolares e  

          outros) 

,562 

20.17 A gestão dos recursos da escola (materiais, espaciais, temporais)     ,633 
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Tabela 146 Correlação dos aspetos que  privilegia quando concebe o planeamento de Dança na área do 

Desporto Escolar 

 
 rsp 

22.1 As orientações gerais do Desporto Escolar  

22.2 As orientações específicas da modalidade  

,886 

,643 

22.3 O cumprimento do Programa Curricular  ,746(*) 

22.4 O conhecimento pessoal baseado em diversas experiências  ,493 

22.5 O conhecimento adquirido na licenciatura ,524 

22.6 O conhecimento adquirido na formação contínua acreditada ,606 

22.7 O conhecimento adquirido na formação contínua não acreditada ,907(**) 

22.8 As metas, objectivos e prioridades do Projecto Educativo da Escola/  

       Agrupamento  

,619 

22.9 A articulação interdisciplinar e transversal  ,777(**) 
22.10 As preferências e interesses dos alunos na escolha do conteúdo ,786(**) 

22.11 As necessidades e capacidades dos alunos ,725(*) 

22.12 O gosto pessoal pelo ensino da Dança ,843(**) 

22.13 O valor educativo que atribui à Dança ,874(**) 

22.14 A participação dos alunos na dinamização interna (festas escolares e outros)  ,863(**) 

22.15 A participação "competitiva" dos alunos na dinamização interna ,562 

22.16 A participação dos alunos na dinamização externa  863(**)  

22.17 A participação “competitiva” dos alunos na dinamização externa  ,562  

22.18 A gestão dos recursos da escola (materiais, espaciais, temporais)  ,433  

 

 

Tabela 147  Correlação dos  motivos de escolha das formas de Dança  propostas nas aulas de Educação Física 

 
 rsp 

25.1 Movimentos acessíveis e pré-definidos  ,683 

25.2 Sentir-se à-vontade e seguro  ,450 

25.3 Dominar o conteúdo   ,472  

25.4 Corrigir e observar a evolução dos alunos  ,400  

25.5 Explorar o trabalho do corpo no espaço   ,450  

25.6 Desenvolver a criatividade dos alunos  ,707  

25.7 Privilegiar o conhecimento do património artístico da Dança  ,600  

25.8 Privilegiar o espírito de observação artística e crítica  ,773  

 

 

 

Tabela 148 Correlação dos  motivos de escolha das formas de Dança  propostas na aulas de Atividades 
Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

 rsp 

28.1 Movimentos acessíveis e pré-definidos  ,683 

28.2 Sentir-se à-vontade e seguro  ,450 

28.3 Dominar o conteúdo   ,572  
28.4 Corrigir e observar a evolução dos alunos  ,600  

28.5 Explorar o trabalho do corpo no espaço   ,450  

28.6 Desenvolver a criatividade dos alunos  ,707  

28.7 Privilegiar o conhecimento do património artístico da Dança  ,500  

28.8 Privilegiar o espírito de observação artística e crítica  ,773  

  

Tabela 149 Correlação dos  motivos de escolha das formas de Dança  propostas na aulas de Educação 

Artística 
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 rsp 

31.1 Movimentos acessíveis e pré-definidos  ,683 

31.2 Sentir-se à-vontade e seguro  ,450 

31.3 Dominar o conteúdo   ,672  
31.4 Corrigir e observar a evolução dos alunos  ,400  

31.5 Explorar o trabalho do corpo no espaço   ,450  

31.6 Desenvolver a criatividade dos alunos  ,707  

31.7 Privilegiar o conhecimento do património artístico da Dança  ,500  

31.8 Privilegiar o espírito de observação artística e crítica  ,773  

 

 

Tabela 150 Correlação do  modo que organiza habitualmente as aulas de Dança de Educação Física 

 
 rsp 

33.1 Com coreografias pré-estabelecidas no Grupo Disciplinar.  

 

,885(**) 

33.2 Com coreografias criadas por mim com skills específicos a demonstrar. ,896(**) 
33.3 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base em skills   

         propostos por mim.  

930(**)  

33.4 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base no trabalho  

         exploratório e criativo desenvolvido na aula.  

,914(**)  

33.5 Com movimentos e ritmos orientados pela apreciação e crítica de todos os  

         intervenientes.  

,933(**)  

33.6 Com movimentos livres dos alunos sem proposta específica  ,441  

 

  

 

 

Tabela 151 Correlação do modo que organiza habitualmente as aulas de Dança de Atividades Rítmicas e 
Expressivas do Desporto Escolar 

 

 rsp 

35.1 Com coreografias pré-estabelecidas no Grupo Disciplinar.  

 

,885(**) 

35.2 Com coreografias criadas por mim com skills específicos a demonstrar. ,896(**) 
35.3 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base em skills  

         propostos por mim.  

 

930(**)  

35.4 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base no trabalho  

        exploratório e criativo desenvolvido na aula.  

,914(**)  

35.5 Com movimentos e ritmos orientados pela apreciação e crítica de todos os  

         intervenientes.  

,933(**)  

35.6 Com movimentos livres dos alunos sem proposta específica  ,441  

  

  

  

 

 
 

 

 

Tabela 152 Correlação do modo que organiza habitualmente as aulas de Dança Educação Artística 



 

446 

 

 
 rsp 

37.1 Com coreografias pré-estabelecidas no Grupo Disciplinar.  

 

,885(**) 

37.2 Com coreografias criadas por mim com skills específicos a demonstrar. 
,896(**) 

 

37.3 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base em skills  

         propostos por mim.  

930(**)  

37.4 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base no trabalho  

        exploratório e criativo desenvolvido na aula.  

,914(**)  

37.5 Com movimentos e ritmos orientados pela apreciação e crítica de todos os  
        intervenientes.  

,933(**)  

37.6 Com movimentos livres dos alunos sem proposta específica  

 

 ,441 

  

  

 

 

Tabela 153 Correlação das dificuldades do professor quando ensina Dança 

 

 rsp 

                      Nas aulas de Educação Física 
                      Nas aulas de Educação Artística 

                      Nas atividades Rítmicas do Desporto Escolar 

, 532 

, 655 

, 564 

  

 
 

Tabela 154 Correlação das dificuldades sentidas quando ensina Dança 

 
 rsp 

40.1 Na definição de objectivos e metas educativas?  

40.2 Na operacionalização dos objectivos e metas? 

 ,503 

,852(**) 

40.3 No conhecimento do currículo de Dança?  ,961(**) 

40.4 Nas dificuldades sentidas pelo professor a nível do ritmo e coordenação  

        de passos?  

 ,893(**) 

40.5 No desenvolvimento de situações de aulas criativas?   ,817(**)  

40.6 Na articulação da dança com outras áreas disciplinares?   ,599  

40.7 Na criação de coreografias?  ,797(*)  

40.8 Na motivação dos alunos?    ,567  

40.9 Na falta de preparação dos alunos?   ,716(*)  

40.10 Na integração dos rapazes na aula de Dança?   ,709(*)  

40.11 No controlo da disciplina na aula de Dança?    ,585  

 40.12 Na falta de tempo ao longo do ano lectivo para leccionar Dança?    ,641  
40.13 Na falta de apoio/interesse das diferentes estruturas dentro e fora da  

          escola?  

 

 ,722(*)  

  

Tabela 155 Correlação da importância que atribui o professor ao ensino da Dança no contexto escolar 
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rsp 

 

Nas aulas de Educação Física 

 

,677 

Nas aulas de Educação Artística 

Nas Actividades rítmicas do Desporto Escolar                                               

 

,655 

,566 

 

 

 

Tabela 156  Correlação do valor que atribui o professor ao ensino de Dança na escola 

 
 rsp 

43.1 Sensibiliza para a arte  ,625 
43.2 Desenvolve a capacidade de expressão ,426 

41.3 Desenvolve a capacidade criativa ,428 

43.4 Promove a educação estética ,500 

43.5 Desenvolve a capacidade de comunicação  ,600 

43.6 Desenvolve o ritmo e as estruturas espaciais das acções perceptivo motoras  ,700 

43.7 Desenvolve a auto-estima e auto-confiança  ,618 

43.8 Desenvolve a capacidade cognitiva ,523 

43.9 Desenvolve a postura ,557 

43.10 Promove estilos de vida saudáveis ,913(**) 

43.11 Desenvolve competências sociais e de relação  ,722(*) 

43.12 Desenvolve valores essenciais do ser humano (responsabilidade, respeito,  
           participação) 

,683(*) 

43.13 Promove o sucesso escolar e as aprendizagens escolares ,714(*) 

43.14 Promove a inclusão escolar  ,855(**) 

43.15 Promove a interculturalidade  ,613 

43.16 Promove a cidadania activa dos alunos  ,705(*) 
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ANEXO 5 

Anexos 5 Questões que não fizeram parte da avaliação da consistência 

temporal do questionário 
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Quadro 21 Questões que não fizeram parte da avaliação da consistência temporal por serem perguntas 

nominais, abertas e de escolha múltipla 

 

. 

Questões 

Questões1 a 14 

Questão 19; 

Questão 23; 

Questão 24; 

Questão 26;  

Questão 27;  

Questão 29;  

Questão 30;  

Questão 32; 

Questão 34;  

Questão 36; 

Questão 38;  

Questão 41;  

Questão 44 

Questão 45  
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ANEXO 6 

Anexos 6 Questionário definitivo 
 

 

 

 

 

 

 

//  
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 Questionário definitivo 

O presente inquérito, desenvolvido no âmbito de um projecto de Doutoramento na Faculdade de Motricidade Humana, tem como 
objectivo estudar as concepções e práticas do ensino da dança nas escolas portuguesas a nível nacional. A sua resposta é muito 
importante para este estudo. Lembramos que não existem respostas certas ou erradas, pedimos apenas que sejam sinceras. O 
questionário é anónimo e os dados serão divulgados apenas depois de tratamento estatístico. Caso aceite colaborar numa segunda 
fase do estudo, que prevê a realização de entrevistas, agradecemos que indique contacto telefónico, sendo esta uma condição 

opcional. Agradecemos muito a sua colaboração. 

 

1) Localização da Escola: 

DRELVT (Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo)    

DREC (Direcção Regional de Educação do Norte)    

DREN (Direcção Regional de Educação do Centro)    

DREA (Direcção Regional de Educação do Alentejo)    

DREAL (Direcção Regional de Educação do Algarve)   

   

2)  

Distrito   

Concelho   

Contacto telefónico (opcional para entrevista)   

E-mail (opcional para entrevista)   

   

3) Dados biográficos 

Tempo de serviço (anos):   

Idade:   

   

4) Género 

Feminino   

Masculino   

   

5) Situação profissional: 

PQND (professor do quadro de nomeação definitiva)    

PQZP(professor do quadro de zona pedagógica)   

Contratado   

Substituição   

Outro (especifique): 

 
 

   
 
 

6) Formação: 

Área da Licenciatura   

Em que ano concluiu a Licenciatura?   

   
 
 
 

7) Possui outra Licenciatura? 
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Não   

Sim. Em que área? 

 
  
  

   

8) Indique as áreas de estudo na caixa correspondente, por favor: 

  Sim  Não Área de estudo 

Pósgraduação/Especialização       

Mestrado       

2º ciclo ao abrigo do acordo de Bolonha        

Doutoramento        
 

 

   

9) É praticante regular ou já praticou Dança?     Se responder "Não" passe para a questão 12.  

Não   

Sim   

   

10) Quantos anos pratica ou praticou Dança de forma sistemática? 

Menos de 1 ano   

Entre 1 a 5 anos   

Entre 6 a 10 anos   

Entre 11 a 15 anos   

Entre 16 a 20 anos   

Entre 21 a 25 anos   

Mais de 25 anos    

   

11) Indique a forma de Dança que pratica ou praticou? (clique nos itens correspondentes) 

Tradicional portuguesa   

Sociais   

Clássica   

Moderna   

Hip hop/funk   

Aeróbica   

Contemporânea   

Criativa   

Jazz   

Étnica   

Outro. Qual? 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Sobre o ensino de Dança 
.Em que áreas ensina Dança na escola?  

  Não  Sim Há quantos anos lectivos? 
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Na área de Educação Artística       

Nas aulas de Educação Física       

No Desporto Escolar       

Outra área? Qual?       
 

   

13) Em que áreas ensinou Dança na Escola 
 
 (Se respondeu "NÃO" a todos os itens da pergunta 12 e 13,  passe para a questão 39, por favor) 

  Não  Sim Quantos anos lectivos leccionou? 

Ná área da Educação Artística       

Nas aulas de Educação Física       

No Desporto Escolar       

Outra área. Qual?       
 

 

   

14) No seu percurso escolar e profissional que formas de dança aprendeu? (clique nos itens correspondentes) 

Nenhuma   

Tradicional portuguesa   

Sociais   

Clássica   

Moderna   

Hip hop/funk   

Aeróbica   

Contemporânea   

Criativa   

Étnicas   

Outro. Qual? 

 
  
  

   

15)  
Em que medida sente que adquiriu conhecimentos em Dança nos seguintes percursos: 
 
Definição de formação contínua acreditada: Acção de formação realizada nos Centros de Formação para professores, atribuindo-
se crédito com efeitos na avaliação do docente 
.  
(Responda a todos os itens, por favor) 

  
1 

 Não tive Dança  
2 

 Insuficiente  

3 
 Pouco 

suficiente  

4 
 Suficiente  

5 
 Boa  

6 
 Muito boa 

Na escola de ensino básico             

Na escola secundária             

Fora da escola             

Na Licenciatura             

Na formação Contínua acreditada             

Na formação contínua não acreditada             
 

 

   
 
 
 

16) Em que medida considera que adquiriu conhecimento didáctico para o ensino da Dança na escola na sua formação profissional?  
(Responda a todos os itens, por favor) 

  
1 

 Não tive Dança  
2 

 Insuficiente  

3 
 Pouco 

suficiente  

4 
 Suficiente  

5 
 Boa  

6 
 Muito boa  
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Na licenciatura             

Na formaçao contínua acreditada             

Na formação contínua não acreditada             
 

   

17) Realiza algum planeamento para organizar o ensino das suas aulas de  Dança?  (Responda apenas na sua respectiva área de 
intervenção) 

  
1 

 Nunca  
2 

 Raramente  
3 

 Às vezes  
4 

 Frequentemente  
5 

 Sempre 

Na área de Educação Artística           

Na área Educação Física           

No Desporto Escolar           
 

 

   

18) O que privilegia quando concebe o planeamento de Dança na área de Educação Artística? (Responda a todos os itens, 

por favor) 
  
Se for professor de outra área curricular, passe para a questão 20. 

  
1 

 Não privilegio  

2 
 Privilegio 

pouco  

3 
 Nem 

privilegio/Nem 
não privilegio  

4 
 Privilegio  

5 
 Privilegio muito 

18.1 O cumprimento do Programa Curricular           

18.2 Os conteúdos e objectivos definidos no Grupo disciplinar           

18.3 O conhecimento pessoal baseado em outras experiências e 
outros conteúdos 

          

18.4 O conhecimento adquirido na licenciatura           

18.5 O conhecimento adquirido na formação contínua acreditada           

18.6 O conhecimento adquirido na formação contínua não 
acreditada 

          

18.7 Os objectivos do Projecto Curricular de Turma           

18.8 As metas, objectivos e prioridades do Projecto Educativo da 
Escola/Agrupamento 

          

18.9 A articulação interdisciplinar e transversal            

18.10 Os resultados da avaliação inicial            

18.11 As preferências e interesses dos alunos           

18.12 As necessidades e capacidades dos alunos           

18.13 O gosto pessoal pelo ensino da Dança           

18.14 O valor educativo que atribui à Dança           

18.15 A participação dos alunos nas dinamizações internas 
(festas escolares e outros) 

          

18.16 A participação "competitiva" nas dinamizações internas 
(festas escolares e outros) 

          

18.17 A gestão dos recursos da escola (materiais, espaciais, 
temporais) 

          

 

 

   
 
 
 
 
 
 

19) Outro aspecto a privilegiar quando concebe o planeamento de Dança na área da Educação Artística? 

Não   

Sim. Qual? 
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20) O que privilegia quando concebe o planeamento de Dança na área de Educação Física? (Responda a todos os itens, por 

favor)  
 
Se for professor de outra área curricular, passe para a questão 22. 

  
1 

 Não privilegio  

2 
 Privilegio 

pouco  

3 
 Nem 

privilegio/Nem 
não privilegio  

4 
 Privilegio  

5 
 Privilegio muito 

20.1 O cumprimento do Programa Curricular           

20.2 Os conteúdos e objectivos definidos no Grupo disciplinar           

20.3 O conhecimento pessoal baseado em outras experiências e 
outros conteúdos 

          

20.4 O conhecimento adquirido na licenciatura           

20.5 O conhecimento adquirido na formação contínua acreditada           

20.6 O conhecimento adquirido na formação contínua não 
acreditada 

          

20.7 Os objectivos do Projecto Curricular de Turma           

20.8 As metas, objectivos e prioridades do Projecto Educativo da 
Escola/Agrupamento 

          

20.9 A articulação interdisciplinar e transversal           

20.10 Os resultados da avaliação inicial            

20.11 As preferências e interesses dos alunos           

20.12 As necessidades e capacidades dos alunos           

20.13 O gosto pessoal pelo ensino da Dança           

20.14 O valor educativo que atribui à Dança           

20.15 A participação dos alunos nas dinamizações internas 
(festas escolares e outros) 

          

20.16 A participação "competitiva" nas dinamizações internas 
(festas escolares e outros 

          

20.17 A gestão dos recursos da escola (materiais, espaciais, 
temporais) 

          

 

 

   

21) Outro aspecto a privilegiar quando concebe o planeamento de Dança nas aulas de Educação Física? 

Não   

Sim. Qual? 

 
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22) O que privilegia quando concebe o planeamento de Dança na área do Desporto Escolar? (Responda a todos os itens, por 

favor)  
 
Se não for responsável por esta área, passe para a questão 24. 

  
1 

 Não privilegio  

2 
 Privilegio 

pouco  

3 
 Nem 

privilegio/Nem 
não privilegio  

4 
 Privilegio  

5 
 Privilegio muito 

22.1 As orientações gerais do Desporto Escolar           
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22.2 As orientações específicas da modalidade           

22.3 O Programa Curricular de Educação Física            

22.4 O conhecimento pessoal baseado em diversas experiências            

22.5 O conhecimento adquirido na licenciatura           

22.6 O conhecimento adquirido na formação contínua acreditada           

22.7 O conhecimento adquirido na formação contínua não 
acreditada  

          

22.8 As metas, objectivos e prioridades do Projecto Educativo da 
Escola/Agrupamento 

          

22.9 A articulação interdisciplinar e transversal            

22.10 As preferências e interesses dos alunos           

22.11 As necessidades e capacidades dos alunos           

22.12 O gosto pessoal pelo ensino da Dança           

22.13 O valor educativo que atribui à Dança           

22.14 A participação dos alunos na dinamização interna (festas 
escolares e outros) 

          

22.15 A participação "competitiva" dos alunos na dinamização 
interna  

          

22.16 A participação dos alunos na dinamização externa            

22.17 A participação “competitiva” dos alunos na dinamização 
externa 

          

22.18 A gestão dos recursos da escola (materiais, espaciais, 
temporais) 

          

 

   

23) Outro aspecto a  privilegiar quando concebe as sessões de Actividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 
Escolar? 

Não   

Sim. Qual? 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

24) Indique as formas de Dança que adopta nas aulas de Educação Física. 

 
Se for professor de outra área curricular, passe para a pergunta 27. 

Matéria nuclear   

Tradicional portuguesa   

Sociais   

Clássica   
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hip hop/funk   

Aeróbica   

Contemporânea   

Criativa   

Étnicas   

Outra. Qual? 

 
  

   

25) Quais são os motivos que o (a) levam à escolha das formas e actividades propostas nas aulas de Dança de Educação 
Física?  (Responda a todos os itens, por favor)    

  
1 

 Discordo 
totalmente  

2 
 Discordo  

3 
 Nem 

discordo/Nem 
concordo  

4 
 Concordo  

5 
 Concordo 

muito 

25.1 Movimentos acessíveis e pré-definidos           

25.2 Sentir-se à-vontade e seguro            

25.3 Dominar o conteúdo           

25.4 Corrigir e observar a evolução dos alunos           

25.5 Explorar o trabalho do corpo no espaço           

25.6 Desenvolver a criatividade dos alunos           

25.7 Privilegiar o conhecimento do património artístico da Dança           

25.8 Privilegiar o espírito de observação artística e crítica           
 

 

   

26) Outro motivo que o (a) leve à escolha das formas e actividades propostas nas aulas de Dança de Educação Física? 

Não   

Sim. Qual? 

 
  

   

27) Indique as formas de Dança que adopta nas aulas de Actividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 
Escolar  

Se não for responsável por esta área, passe para questão 30, 

Matéria nuclear   

Tradicional portuguesa   

Sociais    

Clássica   

hip hop/funk   

Aeróbica   

Contemporânea   

Criativa   

Étnicas   

Outra. Qual? 

 
  

   
 

28) Quais são os motivos que o (a) levam à escolha das formas e actividades propostas nas aulas de Actividades Rítmicas 
e Expressivas do Desporto Escolar?  (Responda a todos os itens, por favor)  

  
1 

 Discordo 
totalmente  

2 
 Discordo  

3 
 Nem 

discordo/Nem 

4 
 Concordo  

5 
 Concordo 

muito  
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concordo  

28.1 Movimentos acessíveis e pré-definidos           

28.2 Sentir-se à-vontade e seguro            

28.3 Dominar o conteúdo           

28.4 Corrigir e observar a evolução dos alunos           

28.5 Explorar o trabalho do corpo no espaço           

28.6 Desenvolver a criatividade dos alunos           

28.7 Privilegiar o conhecimento do património artístico da Dança           

28.8 Privilegiar o espírito de observação artística e crítica           
 

   

29) Outro motivo que o (a) leve à escolha das formas e actividades propostas nas aulas das Actividades Rítmicas e 
Expressivas do Desporto Escolar? 

Não   

Sim. Qual 

 
  
  

   

30) Indique as formas de Dança que adopta nas aulas de Educação Artística 
 
Se não for professor desta área curricular, passe para questão 33. 

Matéria nuclear   

Tradicional portuguesa   

Sociais    

Clássica   

hip hop/funk   

Aeróbica   

Contemporânea   

Criativa   

Étnicas   

Contemporânea   

Movimento criativo   

Outra. Qual? 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

31) Quais são os motivos que o (a) levam à escolha das formas e actividades propostas nas aulas de Educação Artística? 

(Responda a todos os itnes, por favor) 

  
1 

 Discordo 
totalmente  

2 
 Discordo  

3 
 Nem 

discordo/Nem 
concordo  

4 
 Concordo  

5 
 Concordo 

muito 

31.1 Movimentos acessíveis e pré-definidos           

31.2 Sentir-se à-vontade e seguro            

31.3 Dominar o conteúdo           
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31.4 Corrigir e observar a evolução dos alunos           

31.5 Explorar o trabalho do corpo no espaço           

31.6 Desenvolver a criatividade dos alunos           

31.7 Privilegiar o conhecimento do património artístico da Dança           

31.8 Privilegiar o espírito de observação artística e crítica           
 

   

32) Outro motivo que o (a) leve à escolha das formas e actividades propostas nas aulas de Educação Artística? 

Não   

Sim. Qual? 

 
  

   

33) Habitualmente de que modo organiza as aulas de Dança de Educação Física?  (Responda a todos os itens, por favor) 

 
Se não for professor(a) desta área curricular, passe para a questão 35.  

  
1 

 Não  

2 
 Pouco 

frequente  

3 
 Frequente  

4 
 Muito frequente 

33.1 Com coreografias pré-estabelecidas no Grupo Disciplinar.         

33.2 Com coreografias criadas por mim com skills específicos a demonstrar.         

33.3 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base em skills 
propostos por mim. 

        

33.4 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base no trabalho 
exploratório e criativo desenvolvido na aula. 

        

33.5 Com movimentos e ritmos orientados pela apreciação e crítica de todos 
os intervenientes. 

        

33.6 Com movimentos livres dos alunos sem proposta específica.          
 

 

   

34) Outro modo de organizar habitualmente as suas aulas de Dança na área de Educação Física 

Não   

Sim. Qual? 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35) Habitualmente como organiza a condução das aulas de Actividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 
Escolar?  (Responda a todos os itens, por favor) 
 
 Se não for professor(a) desta área, passe para a questão 37.  

  
1 

 Não  

2 
 Pouco 

frequente  

3 
 Frequente  

4 
 Muito frequente 

35.1 Com coreografias pré-estabelecidas no Grupo Disciplinar.         

35.2 Com coreografias criadas por mim com skills específicos a demonstrar.         

35.3 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base em skills         
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propostos por mim. 

35.4 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base no trabalho 
exploratório e criativo desenvolvido na aula. 

        

35.5 Com movimentos e ritmos orientados pela apreciação e crítica de todos 
os intervenientes. 

        

35.6 Com movimentos livres dos alunos sem proposta específica.          
 

   

36) Outro modo de organizar habitualmente as suas aulas de Actividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 
Escolar 

Não   

Sim. Qual? 

 
  
  

   

37) Habitualmente de que modo organiza as aulas de Dança de Educação Artística? (Responda  a todos os itens, por favor)  

 
Se não for professor(a) desta área curricular, passe para questão 39.  

  
1 

 Não  

2 
 Pouco 

frequente  

3 
 Frequente  

4 
 Muito frequente 

37.1 Com coreografias pré-estabelecidas no Grupo Disciplinar.         

37.2 Com coreografias criadas por mim com skills específicos a demonstrar.         

37.3 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base em skills 
propostos por mim. 

        

37.4 Com movimentos e ritmos compostos pelos alunos com base no trabalho 
exploratório e criativo desenvolvido na aula. 

        

37.5 Com movimentos e ritmos orientados pela apreciação e crítica de todos 
os intervenientes. 

        

37.6 Com movimentos livres dos alunos sem proposta específica.          
 

 

   

38) Outro modo de organizar habitualmente as suas aulas de Dança na área de Educação Artística? 

Não   

Sim. Qual? 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39) Sente dificuldades quando ensina  Dança? (Responda apenas na sua respectiva área de intervenção) 
 
Se respondeu"Nenhuma" passe para a questão 42.   

  
1 

 Nenhuma  
2 

 Raramente  
3 

 Algumas vezes  
4 

 Muitas vezes  
5 

 Sempre  

Nas aulas de Educação Física           

Nas aulas de Educação Artística           

Nas Actividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar           
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40) Quais são as dificuldades que sente quando ensina Dança?  (Responda a todos os itens, por favor)  

  
1 

 Não  
2 

 Pouca  
3 

 Mais ou menos  
4 

 Muita  
5 

 Muitíssima 

40.1 Na definição de objectivos e metas educativas?            

40.2 Na operacionalização dos objectivos e metas?           

40.3 No conhecimento do currículo de Dança?           

40.4 Nas dificuldades sentidas pelo professor a nível do ritmo e 
coordenação de passos? 

          

40.5 No desenvolvimento de situações de aulas criativas?            

40.6 Na articulação da dança com outras áreas disciplinares?           

40.7 Na criação de coreografias?            

40.8 Na motivação dos alunos?           

40.9 Na falta de preparação dos alunos?           

40.10 Na integração dos rapazes na aula de Dança?           

40.11 No controlo da disciplina na aula de Dança?           

40.12 Na falta de tempo ao longo do ano lectivo para leccionar 
Dança? 

          

40.13 Na falta de apoio/interesse das diferentes estruturas dentro 
e fora da escola?  

          

 

 

   

41) Sente "outra" dificuldade quando ensina Dança? 

Não   

Sim. Qual? 

 
  
  

   

42) Que importância atribui ao ensino de Dança no seu contexto escolar?  (Responda apenas na sua respectiva área de intervenção) 

  
1 

 Nenhuma  
2 

 Muito pouca  
3 

 Indiferente  
4 

 Alguma  
5 

 Muita  

Na área da Educação Física           

Na área de Educação Artística           

Nas Actividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar           
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43) Que valor atribui ao ensino de Dança na escola? (Responda a todos os itens, por favor). 

  
1 

 Não valorizo  
2 

 Valorizo pouco  

3 
 Nem 

valorizo/Nem 
desvalorizo  

4 
 Valorizo  

5 
 Valorizo muito 

43.1 Sensibiliza para a arte            

43.2 Desenvolve a capacidade de expressão           

43.3 Desenvolve a capacidade criativa           

43.4 Promove a educação estética           
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43.5 Desenvolve a capacidade de comunicação           

43.6 Desenvolve o ritmo e as estruturas espaciais das acções 
perceptivo motoras 

          

43.7 Desenvolve a auto-estima e auto-confiança           

43.8 Desenvolve a capacidade cognitiva            

43.9 Desenvolve a postura           

43.10 Promove estilos de vida saudáveis           

43.11 Desenvolve competências sociais e de relação           

43.12 Desenvolve valores essenciais do ser humano 
(responsabilidade, respeito, participação) 

          

43.13 Promove o sucesso escolar e as aprendizagens escolares           

43.14 Promove a inclusão escolar           

43.15 Promove a interculturalidade           

43.16 Promove a cidadania activa dos alunos            
 

   

44) Atribui "outro" valor ao ensino de Dança na escola? 
 

Não   

Sim. Qual? 

 
  
  

   

45) Em que âmbito de ensino está inserido(a)? 

No ensino básico regular do 2ºciclo   

No ensino básico regular do 3º ciclo   

No ensino básico recorrente   

No ensino profissional   

No ensino especializado de Dança   

No ensino secundário   

Outro. Qual? 
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ANEXO 7 

Anexos 7 Processo de validação de conteúdo da entrevista: Resultado da 

ficha de coerência das questões de entrevista realizada por três peritos 
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Processo de validação de conteúdo da entrevista 

Título do trabalho de investigação: A Dança nas Escolas do Ensino Básico em Portugal: Concepções e Práticas dos Professores do Terceiro Ciclo.  

Objectivos do estudo:  

 

Objectivo Geral 

O presente trabalho apontou como principal alvo de estudo: 

1 Caracterizar o ensino da Dança nas escolas portuguesas do 3º ciclo ao nível das concepções e práticas dos Professores de Educação Física, de Educação 

artística e das Actividades Rítmicas e Expressivas 

 

Objectivos Específicos 

1. Caracterizar o perfil dos professores que leccionam dança na área de Educação Física (EF), na área de Educação Artística (EA) e na área das Actividades 

Rítmicas e Expressivas (ARE). 

2. Identificar as fontes que os professores de EF, EA e ARE privilegiam quando planeiam o ensino de Dança. 

3. Identificar as dificuldades no planeamento e no ensino da Dança dos professores de EF, EA e ARE. 

4. Identificar o conceito de dança na perspectiva do professor. 

5. Identificar o significado que o professor atribui ao ensino de Dança na escola. 

6. Caracterizar as interacções que envolvem a Dança na escola. 

7. Identificar o significado da Dança na escola, articulada com os projectos educativos PEE, PCT e PEF. 

8. Estabelecer relações de semelhança e diferenciação entre o ensino da dança na EF e EA, entre a EF e ARE e entre a EA e ARE. 

 

Objectivos da entrevista: 

A interpretação dos dados fornecidos pela entrevista permitirá aumentar a confiança do estudo através da triangulação metodológica. Os objectivos da entrevista 

são:  

1. Confirmar alguns dados obtidos através do questionário relativamente ao perfil do professor. 
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2. Identificar o conceito de dança na perspectiva do professor. 

3. Identificar o significado que o professor atribui ao ensino de Dança na escola. 

4. Caracterizar as interacções que envolvem a Dança na escola. 

5. Identificar o significado da Dança na escola, articulada nos projectos educativos PEE, PCT e PEF. 

 

A quem se destina a entrevista  

 Professores de Educação Física (cor azul); 

 Professores de Educação Artística (cor amarelo); 

 Professores da Modalidade de Actividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar (cor verde). 

 

NOTA: As questões específicas para o docente de cada área, está diferenciada por cores, ao longo do roteiro. 
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Ficha de coerência das questões de entrevista 

 

Análise do juiz: Existe coerência entre o objectivo de estudo e a questão apresentada?  

Para determinar o grau de coerência entre os objectivos do estudo e as questões apresentadas no guião de entrevista, o juiz atribui um valor quantitativo utilizando 

a seguinte escala: (1) não é coerente; (2) É pouco coerente); (3) indeciso; (4) é coerente; (5) é bastante coerente. 

Também, o juiz emite valoração qualitativa na caixa das  “observações”, caso considere pertinente. 

 

Definição de coerência: congruência, nexo, ligação harmónica. A coerência é resultante da não-contradição entre os diversos segmentos textuais que devem estar 

encadeados logicamente. A coerência é a resultante da adequação. 

Questões 1 

Não 

coerente 

2 

Pouco 

Coerente 

3 

 

Indeciso 

4 

Coerente 

5 

Bastante 

coerente 

Observações Nível de coerência 

de cada questão 

 

Media 

1     XXX  5,00 

2 
  X XX  

-Poderias acrescentar uma outra 

questão! 

- Irrelevante 
3.67 

3  X  X X  3,67 

4     XXX  5,00 

5     XXX  5,00 

6 X    XX  3,67 

7  X  X X 
Poderias acrescentar uma outra 

questão! 3,33 

8    XXX  Que “outras formas de Dança?” 4,00 

9 

  X XX  

Não entendi a questão: “que 

colega”? É avaliado o nível de 

conhecimento do professor 

(especifíco em Dança ou no 

geral, em Educação Física)? 

3,67 

10  A  X  XX  Não sei se é necessário colocar 

“em que medida?” 
3,33 

10 B    X XX  4,67 
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10 C    XX X  4,33 

11 A  X   XX  4,00 

11 B  X X X  Poderias retirar também “em que 

medida?” 
3,00 

11 C  X  X X  3,67 

12  X  XX  Idem “em que medida?”  3,33 

17 A  X  XX  Poderias acrescentar “valores 

educativos” para os 3 grupos 
3,33 

17 B    X XX “ 4,67 

17 C  X  XX  “ 3,33 

18  X   XX  4,00 

19    XX X Poderias acrescentar uma outra 

questão! 
4,33 

20     XXX  5,00 

21     XXX  5,00 

22     XXX   5,00 

23    XXX  Poderias acrescentar uma outra 

questão! Não estás sendo 

repetitiva com esta questão? 

4,00 

24    X XX  4,67 

25 A   X XX   3,67 

26 A   X  XX  4,33 

25 B   X XX   3,67 

26 B   X XX   3,67 

25 C   XXX    3,00 
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ANEXO 8 

Anexos 8 Matriz dos cartões do repertório adaptado ao estudo e ficha de 

coerência dos peritos 
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Matriz dos cartões do repertório adaptado ao estudo 

 

Ponto 1 

A importância do conteúdo da Dança 

Professor A 

Não considero que seja importante o conteúdo da Dança, apesar de estar contemplado no 

Programa Curricular. 

Professor B 

Considero importante o conteúdo de Dança para desenvolver o ritmo e as coordenações 

perceptivo – motoras dos alunos. 

Professor C 

Considero importante o conteúdo de Dança para desenvolver nos alunos sentimentos de 

autoconfiança, auto estima, valores e outras (o que?) relacionadas com os contextos sociais 

e educacionais. 

Professor D 

Considero importante o conteúdo de Dança por ser um património artístico-cultural e por 

desenvolver nos alunos a capacidade de utilizar uma linguagem expressiva, criativa, crítica, 

e comunicativa. 

Professor E 

Considero importante… (neste âmbito pode criar livremente um novo modelo ou realizar 

combinações dos modelos anteriores).  
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Ponto 2 

Fontes do planeamento do ensino da Dança 

Professor A 

Guio-me de acordo ao programa prescrito e regime de trabalho do meu Grupo disciplinar 

no planeamento das aulas de Dança, porque devo cumpri-lo e aliás sou avaliado.  

Professor B 

Guio-me de acordo ao protocolo da avaliação inicial e sigo uma mesma sequência para 

todas as turmas do mesmo nível.  

Professor C 

Guio-me, em raras ocasiões pelo Programa prescrito, porque prefiro dar ênfase às 

necessidades e preferências dos meus alunos. 

Professor D 

Não me guio pelo que está prescrito no Programa porque não concordo com este, 

preferindo dar ênfase ao conhecimento de Dança que possuo. 

Professor E Guio-me de acordo com… (neste âmbito pode criar livremente um novo 

modelo ou realizar combinações modelos anteriores).  
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Ponto 3 

Modos como organiza habitualmente a aula de Dança 

Professor A 

Organizo o ensino da aula de Dança pensando em garantir o seu cumprimento através de 

movimentos básicos e coreografias simples e aprendidas. Os alunos repetem os passos que 

são iguais para todas as turmas do mesmo nível. 

Professor B   

Organizo o ensino da aula Dança para garantir que meus alunos possam produzir uma 

linguagem técnica. Planeio as aulas, pensando nas estruturas técnicas dos passos que 

apresento/demonstro explicando como se realizam. Os alunos repetem até dominar a 

técnica correcta do movimento. 

Professor C 

Organizo o ensino da Dança pensando que, para além do domínio da técnica dos 

movimentos, os alunos descobrem novas estruturas e movimentos através da atribuição de 

tarefas e algumas actividades. Os alunos descobrem, criam e recriam novos movimentos. 

Professor D 

Organizo o ensino da Dança com propostas centradas no significado da aprendizagem da 

dança articulada às prioridades e necessidades do projecto educativo e curricular da escola. 

Os alunos usam a linguagem corporal como forma de comunicação. 

Professor E 

Organizo o ensino da dança… (neste âmbito pode criar livremente um novo modelo ou 

realizar combinações dos modelos anteriores).  
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Ponto 4 

As dificuldades do Professor 

Professor A 

Sinto que a maior dificuldade que tenho concentra-se na falta de conhecimento de dança o 

que implica não saber ensinar esta matéria/área e estar fora da minha zona de conforte para 

expor-me e demonstrar movimentos. 

Professor B   

Sinto que a maior dificuldade que tenho concentra-se na falta de motivação dos alunos em 

aprender Dança. As turmas são heterogéneas e grandes o que propicia indisciplina. Os 

rapazes causam problemas. 

Professor C 

Sinto que a maior dificuldade que tenho concentra-se na falta de recursos para leccionar 

dança: espaços adequados, aparelhagem, tempo para cumprir com o Programa de dança. 

Professor D 

Sinto que a maior dificuldade que tenho concentra-se em lidar basicamente com a 

composição e criação de movimentos. 

Professor E 

Sinto que a maior dificuldade que tenho concentra-se… (neste âmbito pode criar livremente 

um novo modelo ou realizar combinações dos modelos anteriores).  
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Ficha de coerência para os cartões da matriz de repertório 

 

Definição da matriz de repertório: É um método na recolha de dados que se auxilia pelo uso de cartões.  

Procedimento: Vamos complementar a entrevista com a utilização de cartões, descrevendo em cada um deles 

4 modelos que caracterizem o pensamento dos docentes antes de planear o ensino da Dança. O entrevistador 

escolhe o cartão, identificando a letra do modelo com o qual mais se identifica. Caso não o consiga fazer, 

pode criar o seu próprio modelo completamente novo ou combinações dos anteriores. 

Análise do juiz: Determinar o grau de coerência entre os objectivos do estudo e as questões apresentadas em 

cada cartão de forma quantitativa e qualitativa.  

 

Questões Nível de coerência de 

cada questão 
Ponto 1: A importância do conteúdo da Dança Média 

Modelo A 3,66 

Modelo B 3,66 

Modelo C 3,33 

Modelo D 3,33 

Modelo E 5 

Ponto 2: Fontes do planeamento da Dança Média 

Modelo A 3,66 

Modelo B 3,66 

Modelo C 3,66 

Modelo D 3,66 

Modelo E 5 

Ponto 3: Modo como organiza habitualmente a aula de Dança  
Média 

Modelo A 3,66 

Modelo B 3,66 

Modelo C 3,66 

Modelo D 3,66 

Modelo E 5 

Ponto 4: As dificuldades do Professor Média 

Modelo A 3,66 

Modelo B 3,33 

Modelo C 3,66 

Modelo D 3,66 

Modelo E 5 
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ANEXO 9 

Anexos 9 Processo de validação de situação de contacto entre a 

entrevistadora e sujeito de investigação: Ficha de observação de 

entrevista e transcrição realizada por peritos 
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Validação de situação de contacto entre a entrevistadora e sujeito de investigação 

Ficha de observação de entrevista e transcrição 

De forma a garantir que o nosso estudo seja confiável, propusemos validar a forma como o entrevistador responsável colhe e transcreve a informação, através do 

registo filmado de duas entrevistas.  

Foi construída uma ficha de observação qualitativa e quantitativa com os seguintes objetivos: 

 

(1) Auto avaliar criticamente o desempenho como entrevistadora. 

(2) Submeter o desempenho da entrevistadora à avaliação pelas responsáveis da orientação do estudo. 

 

Aspectos 

a serem observados 
Indicadores 

Não foi 

perceptível 

0 

Não 

 

1 

Pouco 

 

2 

Sim 

 

3 

Muito 

 

4 

Observações 

1.O ambiente durante a 

entrevista 

1.1O local possui condições de 

privacidade 
   X   

1.2 Verificou previamente o 

funcionamento do suporte do registo 
   X   

1.3 O ambiente é agradável (luz, 

temperatura, outro) 
   X   

2.Gestão de conversação 

2.1Antes de iniciar entrevista, foi claro o 

pedido de autorização para gravar? 
   X   

2.2 Manifestou claramente os objectivos 

da entrevista? 
   X   

2.3 Usou tom informal?    X 
 

 
 

2.4 Encontrou a melhor maneira de 

formular as perguntas? 
   X   

2.5 Evitou influenciar respostas pela 

entoação e destaque oral das palavras? 
   X   

2.6 Apresentou oralmente as questões de 

forma adequada? 
   X   
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2.7 Apresentou as questões por escrito de 

forma adequada (cartões) 
   X   

Indicadores 

Não foi 

perceptível 

0 

Não 

 

1 

Pouco 

 

2 

Sim 

 

3 

Muito 

 

4 

Observações 

2.8 Controla as suas expressões corporais?    
X 

 
  

2.9 Ouve de forma atenta e intensa o 

testemunho do entrevistado? 
   X   

2.10 Mostra familiaridade e conhecimento 

do tema? 
   X   

2.11 Manifesta aceitação pelas opiniões 

dos entrevistados? 
   X   

2.12 Permite que o entrevistado mantenha 

o controle da entrevista? 
   

X 

 
  

2.13 Mostra compreensão e simpatia pelo 

entrevistado? 
   X   

2.14 Usa Vocabulário claro, acessível e 

rigoroso? 
   X   

 

2.15 Procura alternativas eventuais para 

retomar a entrevista quando há fuga do 

tema? 

   X   

2.16 Dirige a conversa de acordo aos seus 

objectivos? 
   X   

2.17 A conversa é próxima e cordial?    X 
 

 
 

3. 

O entrevistado 

3.1 Mostra disponibilidade para a 

concessão do depoimento? 
   X   

3.2 Está à-vontade? 

 
   X   

3.3 Mostra-se satisfeito com a conclusão 

do seu depoimento? 
   X   

4. 

 

A entrevista 

4.1 Foi relevante em relação aos 

objectivos da investigação? 
   X   

4.2 Foi objectiva?    x   
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4.3 Foi clara? (coerência entre as 

perguntas e respostas?) 
   X   

4.4 Foi profunda( em relação ao estudo 

proposto? 
   X   

4.5 Foi extensa? (utilizou perguntas 

complementares) 
   X   

5. 

A transcrição 

5.1 É fiel?    X 
 

 
 

5.2 Expressa de forma escrita sentimentos 

e estados de ânimo do entrevistado? 
   X   

5.3 É organizada por perguntas e 

respostas? 
   X   

 

 

6. Competências essenciais do entrevistador 

 

Não foi percetível durante a 

entrevista 

0 

 

Não 

1 

 

Algo 

2 

 

Sim 

3 

      6.1 É capaz de conduzir uma entrevista não directiva    X 

 

6.2 Mostra sensibilidade para as relações humanas    X 

 

6.3 É introspectivo 

 

   X 

 

6.4 É receptivo 

 

   X 
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ANEXO 10 

Anexos 10 Guião de entrevista 
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Guião de entrevista 

 

 

Categorias 

 

Subcategorias 

 

Domínios 

 

Questões 

Questões de 

reforço, se 

necessário. 

 

Perfil do 

professor 

 

 

 

 

A experiência em dança 

do professor 

 

 

Diferenciar as áreas de ensino: EF; 

EA e ARE ou combinações. 

 

(1) Ensina dança na escola como professor de Educação Física, 
Educação Artística, Atividades Rítmicas e Expressivas? 

 

 

Contacto com a dança: 
 

- Enquanto aluno de escola 

- Na formação inicial 

- No contacto com colegas da 

escola 

- Como público espectador 

- Assistente de programas de dança 

da televisão. 

- Outros 

 
(2) Lembra como foi o seu primeiro contacto com a Dança? O que 

pensou ou sentiu? 
 
 
 
 
 

Foi no ambiente 

formal (escola) ou no 

não formal 

(academias, escolas de 

Dança? 

 

Concepções 

do 

professor 

 

(Teorias e 

crenças ou 

Teorias  

implícitas) 

 

O conceito de dança 

 

 

 

Gosto 

 

Significado 

(3) Gosta da Dança? De que tipo ou forma? Gosta de dançar? 
 

(4) Por favor descreva o que a Dança significa para si? 
 

(5) Sempre pensou assim ou houve algo na sua vida que modificou 
seu modo de pensar acerca da Dança? 

Quer adicionar alguma 

questão? 

 

O significado que o 
professor atribui ao 

ensino de Dança na escola 

Gosto pelo ensino da dança 

 
(6) Gosta de ensinar Dança? Por quê?  

 

Gosto versus obrigação 

(7) Lembra de quando começou a ensinar Dança? Como foi? 

(8) Considera que, de alguma forma, a integração de outras formas de Dança 

no Programa Curricular influenciou a sua integração na prática pedagógica 

escolar? De que maneira? 

(9) Considera que o cumprimento do programa curricular aliado à avaliação do 

desempenho docente influenciou a necessidade do colega aprender mais acerca 

 da Dança? 

 

Sentia 

confiança/segurança 
ou não? 
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Importância da Dança como 
conteúdo/área 

 

 

(10A) Considera que o ensino da dança na Educação Física é 

importante comparativamente com outras matérias? Por quê? 

Em que medida? 

(10B) Considera que o ensino da Dança como forma de arte na 

Educação Artística é importante comparativamente com outras 
áreas curriculares? Por quê? 

(10C) Considera que o ensino da Dança das Atividades 

Rítmicas e Expressivas é importante comparativamente com 

outras modalidades desportivas? Por quê? 

 

Quer adicionar alguma 

questão? 

 

Que valores 

educativos são 

promovidos (para os 

03 grupos) na aula de 

Dança? 

 

 

Pensamentos 

pré-ativos 

Planificação de Dança nas 

diferentes áreas de ensino 

Nas diferentes áreas de ensino 

 

(11 A) O que pretende alcançar quando planifica e ensina Dança na aula de 

Educação Física? 

(11 B) O que pretende alcançar quando planifica e ensina Dança na aula de 

Educação Artística? Na sua opinião considera importante existir articulação 

entre o ensino genérico e o ensino vocacional? Porque? Em que medida? 

Considera que a área de Educação Artística é um contributo positivo na 

articulação do ensino genérico e o ensino vocacional? Por quê? De que 

maneira? 

(11 C) O que pretende alcançar quando planifica e ensina Dança na aula de 

Atividades Rítmicas e Expressivas? Na sua opinião considera importante 

existir articulação entre as Atividades Rítmicas e Expressivas e o ensino 

vocacional da Dança? Porque? Em que medida? Considera que a modalidade 

das Atividades Rítmicas e Expressivas é um contributo positivo na articulação 

do ensino da Dança na escola e o ensino vocacional? Por quê? De que 

maneira? 

  

(12) Se não tivesse um programa, grupo, ou qualquer imposição, e pudesse 

escolher, como daria a aula de dança na escola? 

Quer adicionar alguma 

questão? 

 

Pensamentos 

pós-ativos 

 

Reflexão sobre o tipo de 

interações que envolvem 

a Dança na escola e 

Práticas pedagógicas 

Escolares 

 

 

         Característica da experiência 

A promoção da dança na escola 

 

(19) Podia descrever uma experiência/projeto interessante 

desenvolvido por si em alguma escola no seu percurso 

profissional? Consegue lembrar que tipo de atividades realizou 

envolvendo a Dança? 

 

(20) O que faz para promover a Dança na escola? 

Promove projetos, 

cumpre o programa? 

Nos Projetos, buscas 

envolver/apoio da 

família e/ou da 

comunidade em geral? 
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Articulação da Dança em 

projetos escolares 

 

        Articulação curricular 

 

(21) Que tipo de atividades que integram a Dança são 

propostas nos projetos de Educação Física, a nível do 

Departamento de Expressões? no Projeto Educativo da 

Escola/Agrupamento? no Projeto Curricular de Turma? O que 

enfatiza? Como surgem? E Em que projetos? 

 

(22) Sente que os professores das outras áreas curriculares 

valorizam a sua proposta? Em que sentido? 

 

 
 

(23) Como considera o ensino de Dança na sua escola ou na 

sua comunidade escolar? Dito desta maneira fica demasiado 

vago, tem que direcionar e se não acrescentar nada exclui esta 

pergunta 

 

(24) Na sua perspetiva qual é o papel que a Dança tem na sua 

escola? 

 

(25) Qual é o papel que a Dança deveria ter na sua escola? 

Educação Artística: 

 
(25 A) Sente que a dança é valorizada na escola? 

(26 A) Porque a escola optou pela Dança como oferta escolar? 

 

ARE 

(25 B) Sente que a dança é valorizada na escola? 

(26 B) Por que motivo é dinamizada a modalidade de ARE no 

projecto do Desporto Escolar? 

 

 

EDUCAÇAO FÌSICA 

(25 C) Considera importante as escolas oferecerem Dança 
enquanto oferta artística e/ou dinamização das ARE do 

Desporto escolar? Porque? 

Existe articulação 

interdisciplinar entre 

os vossos projetos? 

É normal os 

professores serem 

integrados? 

 

 

 

 

 
Em que sentido? 

“Não estás sendo 

repetitiva?” 

 

 

 

 

(25 A;B) Destaque os 

agentes educativos e 

áreas que valorizam a 

Dança na escola. 

 

(25 C) 

No caso de não existir 

Dança como oferta 

artística, nem ARE do 

Desporto Escolar. 

 

(26 A; B) 

- O que está na base 

da opção da dança 

como oferta artística? 

Porque? 
- Qual o interesse da 

escola? a que nível? 
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- Será a formação dos 

professores? 

- Outro? 

Recursividade 

Das 3 

categorias 

- Modo de organização 

- Dificuldades 

-Fontes do planeamento 

- Importância de 

conteúdo/área/modalidade 

de Dança 

Escolha/identificação com 

modelos apresentados 

 

A 

B 

C 

D 

E 

 

 

 

 

Quer adicionar alguma questão? 
Muito obrigada por conceder-nos esta entrevista! 

 

Técnica da matriz do 

repertório adaptada 

por CARTÕES 
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ANEXO 11 

Anexos 11 Em CD-ROM: Outputs Estatística SPSS do questionário por 

capítulos 
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 Secção 4- CD-ROM - Outputs Estatística SPSS    

 Secção 5- CD-ROM - Outputs Estatística SPSS     

 Secção 6- CD-ROM - Outputs Estatística SPSS    

 Secção 7- CD-ROM - Outputs Estatística SPSS   
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ANEXO 12 

Anexos 12 Em CD ROM: Entrevistas transcritas 
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Entrevistas transcritas em CD-ROM 

          

Professor 1, entrevista 1 

Professor 2, entrevista 2 

Professor 3, entrevista 3 

Professor 4, entrevista 4 

Professor 5, entrevista 5 

Professor 6, entrevista 6 

Professor 7, entrevista 7 

Professor 8, entrevista 8 

Professor 9, entrevista 9 

Professor 10, entrevista 10 

Professor 11, entrevista 11 

Professor 12, entrevista 12 

Professor 13, entrevista 13 

Professor 14, entrevista 14 

Professor 15, entrevista 15 

Professor 16, entrevista 16 

Professor 17, entrevista 17 

Professor 18, entrevista 18 

Professor 19, entrevista 19 

Professor 20, entrevista 20 

Professor 21, entrevista 21 

Professor 22, entrevista 22 

Professor 23, entrevista 23 

Professor 24, entrevista 24 

Professor 25, entrevista 25 

Professor 26, entrevista 26 

Professor 27, entrevista 27 

Professor 28, entrevista 28 

Professor 29, entrevista 29 

Professor 30, entrevista 30 

Professor 31, entrevista 31 

Professor 32, entrevista 32 

Professor 33, entrevista 33 

Professor 34, entrevista 34 
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Professor 35, entrevista 35 

Professor 36, entrevista 36 

Professor 37, entrevista 37 

Professor 38, entrevista 38 

Professor 39, entrevista 39 

Professor 40, entrevista 40 

Professor 41, entrevista 41 

Professor 42, entrevista 42 

Professor 43, entrevista 43 

Professor 44, entrevista 44 

Professor 45, entrevista 45 

Professor 46, entrevista 46 

Professor 47, entrevista 47 

Professor 48, entrevista 48 

Professor 49, entrevista 49 

Professor 50, entrevista 50 

Professor 51, entrevista 51 

Professor 52, entrevista 52 

Professor 53, entrevista 53 

Professor 54, entrevista 54 

Professor 55, entrevista 55 

Professor 56, entrevista 56 

Professor 57, entrevista 57 

Professor 58, entrevista 58 

Professor 59, entrevista 59 

Professor 60, entrevista 60 

Professor 61, entrevista 61 

Professor 62, entrevista 62 

Professor 63, entrevista 63 
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ANEXO 13 

Anexos 13 Em CD-ROM: Matrizes e subcategorização 
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MATRIZES 

Quadro 22- CD-ROM Matriz dos pensamentos Pré-ativos- Modo de decidir o conteúdo de Dança na 

planificação os professores que lecionam na área de Educação Física 

Quadro 23- CD- ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos- Modo de decidir o conteúdo de Dança na 

planificação  os professores que lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 24 – CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos- Modo de decidir o conteúdo de Dança na 

planificação os professores que lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto 

Escolar 

Quadro 25- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos- Abordagem ou forma de Dança- professores que 

lecionam na área de Educação Física 

Quadro 26 – CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos- Abordagem ou forma de Dança- professores que 

lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 27 Quadro 26 – CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos- Abordagem ou forma de Dança- 

professores que lecionam na área de de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 28- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos- Fatores que mobilizam o professor a ensinar 

Dança - professores que lecionam na área de Educação Física 

Quadro 29- CD- ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos- Fatores que mobilizam o professor a ensinar 

Dança - professores que lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 30 – CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos- Fatores que mobilizam o professor a ensinar 

Dança - professores que lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 31 – CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos - Finalidades do ensino da Dança- professores que 

lecionam na área de Educação Física 

Quadro 32 – CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos - Finalidades do ensino da Dança- professores que 

lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 33 – CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos - Finalidades do ensino da Dança- professores que 

lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 34- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pré-ativos - Orientação Curricular da Dança na Educação 

Artística  

Quadro 35- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos - Reevocação do primeiro contacto com o ensino 

de Dança – professores que lecionam na área de Educação Física 

Quadro 36- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos - Reevocação do primeiro contacto com o ensino 

de Dança- professores que lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 37- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos - Reevocação do primeiro contacto com o ensino 

de Dança- professores que lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 38- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos - Indicadores de sucesso de uma aula de Dança- 

professores que lecionam na área de Educação Física 
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Quadro 39- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos - Indicadores de sucesso de uma aula de Dança- 

professores que lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 40- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos - Indicadores de sucesso de uma aula de Dança- 

professores que lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 41- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos-Papel da Dança na escola- professores que 

lecionam na área de Educação Física 

Quadro 42- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos-Papel da Dança na escola- professores que 

lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 43- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos-Papel da Dança na escola- professores que 

lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 44- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Articulação entre a Educação Física e a Educação 

Artística na ótica do professor de Educação Física 

Quadro 45- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Articulação entre a Educação Física e a Educação 

Artística na ótica do professor de Educação Artística 

Quadro 46- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Expetativas acerca da prática de Dança na escola- 

professores que lecionam na área de Educação Física 

Quadro 47- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Expetativas acerca da prática de Dança na escola- 

professores que lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 48- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Expetativas acerca da prática de Dança na escola- 

professores que lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 49- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Benefícios resultantes da prática da Dança na 

escola- professores que lecionam na área de Educação Física 

Quadro 50- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Benefícios resultantes da prática da Dança na 

escola- professores que lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 51- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Benefícios resultantes da prática da Dança na 

escola- professores que lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 52- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Constrangimentos do professor de Educação 

Física quanto ao ensino da Dança na escola 

Quadro 53- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Constrangimentos do professor de Educação 

Artística quanto ao ensino da Dança na escola 

Quadro 54- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Constrangimentos do professor de Atividades 

Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar quanto ao ensino da Dança na escola  

Quadro 55- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Tipo de práticas que envolvem a Dança na escola- 

professores que lecionam na área de Educação Física 

Quadro 56- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Tipo de práticas que envolvem a Dança na escola- 

professores que lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 57- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Tipo de práticas que envolvem a Dança na escola- 

professores que lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 
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Quadro58- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Possível articulação entre o ensino genérico de 

Educação Artística e o ensino vocacional na perspetiva do professor de Educação Artística 

Quadro59- CD-ROM Matriz dos Pensamentos Pós-ativos -Dinamização externa das Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar na perspetiva do professor responsável por um Grupo/Equipa 

Quadro 60- CD-ROM Matriz dos Teorias e crenças- Reevocação do primeiro contacto com a Dança- 

professores que lecionam na área de Educação Física  

Quadro 61- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças- Reevocação do primeiro contacto com a Dança- 

professores que lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 62- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças- Reevocação do primeiro contacto com a Dança- 

professores que lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 63- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças- Formação em Dança- professores que lecionam na área 

de Educação Física  

Quadro 64- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças- Formação em Dança- professores que lecionam na área 

de Educação Artística 

Quadro 65- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças- Formação em Dança- professores que lecionam na área 

de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 66- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças- Gosto pela Dança- professores que lecionam na área de 

Educação Física  

Quadro 67- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças- Gosto pela Dança- professores que lecionam na área de 

Educação Artística 

Quadro 68- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças- Gosto pela Dança- professores que lecionam na área de 

Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 69- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Gosto pelo ensino da Dança- professores que lecionam 

na área de Educação Física  

Quadro 70- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Gosto pelo ensino da Dança- professores que lecionam 

na área de Educação Artística 

Quadro 71- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Gosto pelo ensino da Dança- professores que lecionam 

na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 72- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Formas de Dança favoritas- professores que lecionam na 

área de Educação Física  

Quadro 73- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Formas de Dança favoritas- professores que lecionam na 

área de Educação Artística 

Quadro 74- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Formas de Dança favoritas- professores que lecionam na 

área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 75- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Importância atribuída ao ensino de Dança- professores 

que lecionam na área de Educação Física  

Quadro 76- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Importância atribuída ao ensino de Dança- professores 

que lecionam na área de Educação Artística 
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Quadro 77- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Importância atribuída ao ensino de Dança- professores 

que lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 78- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Valor pedagógico e artístico atribuído ao ensino de 

Dança- professores que lecionam na área de Educação Física 

Quadro 79- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Valor pedagógico e artístico atribuído ao ensino de 

Dança- professores que lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 80- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Valor pedagógico e artístico atribuído ao ensino de 

Dança- professores que lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

Quadro 81- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Significado pessoal sobre a Dança- professores que 

lecionam na área de Educação Física 

Quadro 82- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Significado pessoal sobre a Dança- professores que 

lecionam na área de Educação Artística 

Quadro 83- CD-ROM Matriz das Teorias e crenças -Significado pessoal sobre a Dança- professores que 

lecionam na área de Atividades Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

 

SUBCATEGORIZAÇÃO 

Figura 15 CD ROM  Subcategorização  do modo de decidir a planificação da aula de Dança na área  de 

Educação Física, Educação Artística e Atividades Rítmica Expressivas 

Figura 16 CD ROM  Subcategorização  do tipo de Abordagem de Dança (formas e conteúdo) 

Figura 17 CD ROM  Subcategorização  dos fatores que mobilizaram o professor de Educação Física, 

Educação Artística e Atividades Rítmicas e Expressivas a ensinar Dança 

Figura 18- CD ROM  Subcategorização  do momento da inclusão da Dança na planificação de Educação 

Física 

Figura 19-  CD ROM  Subcategorização das finalidades do ensino de Dança na área de Educação Física, 

Educação Artística e Atividades Rítmicas e  Expressivas a ensinar Dança 

Figura 20- CD ROM  Subcategorização  da orientação curricular de Dança na Educação Artística (OCDEA) 

Figura 21- CD ROM Subcategorização da  Reevocação primeiro contacto com o ensino de Dança do 

professore de Educação Física, Educação Artística e Atividades Rítmicas     

           Expressivas 
 

Figura 22- CD ROM  Subcategorização dos indicadores de sucesso de uma aula de Dança 

Figura 23- CD ROM  Subcategorização  do papel da Dança na área de Educação Física, Educação Artística e 

Atividades Rítmicas e Expressivas a ensinar Dança 

 

Figura 24- CD ROM  Subcategorização da articulação entre a Educação Física e a Educação Artística 

Figura 25- CD ROM  Subcategorização do possível articulação entre o ensino genérico de Educação Artística 

e o ensino vocacional 

Figura 26- CD ROM  Subcategorização da dinamização externa das Atividades Rítmicas e Expressivas do 

Desporto Escolar 
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Figura 27-  CD ROM  Subcategorização das expetativas dos professores de Educação Física, Educação 

Artística e  Atividades Rítmicas e Expressivas sobre o ensino da Dança na escola 

Figura 28 - CD ROM Subcategorização dos  benefícios da prática da Dança na escola através da Educação 

Física. Educação Artística e Atividades Rítmicas do Desporto Escolar 

Figura 29- CD ROM Subcategorização dos constrangimentos do professor de Educação Física. Educação 

Artística e Atividades Rítmicas do Desporto Escolar face ao ensino da Dança na escola 

Figura 30- CD ROM  Subcategorização do tipo de práticas promovidas na escola que envolvem a Dança na 

Educação Física. Educação Artística e Atividades Rítmicas do Desporto Escolar 

Figura 31 - CD ROM  Subcategorização da reevocação do primeiro contacto com a Dança do professor de 

Educação Física. Educação Artística e Atividades Rítmicas do Desporto Escolar 

Figura 32 CD ROM Subcategorização da formação em Dança do professor de Educação Física. Educação 

Artística e Atividades Rítmicas do Desporto Escolar 

Figura 33-  CD ROM  Subcategorização do gosto pela Dança do professor de Educação Física. Educação 

Artística e Atividades Rítmicas do Desporto Escolar 

Figura 34 - CD ROM  Subcategorização das formas de Dança favoritas dos professores de Educação Física,  

Educação Artística e Atividades Rítmicas do Desporto Escolar 

Figura 35- CD ROM  Subcategorização do gosto pelo ensino de Dança do professor de Educação Física,  

Educação Artística e Atividades Rítmicas do Desporto Escolar 

Figura 36 -  CD ROM  Subcategorização importância da Dança comparativamente com outras matérias de 

Educação Física, com outras áreas disciplinares de Educação Artística  e com outras modalidades  

desportivas do Desporto Escolar 

Figura 37-  CD ROM  Subcategorização do Valor pedagógico atribuído ao ensino de Dança pelo professor de 

Educação Física, Educação Artística e Atividades Rítmicas do Desporto Escolar 

Figura 38- CD ROM  Subcategorização do significado atribuído ao ensino de Dança pelos professores de 

Educação Física, Educação Artística e Atividades Rítmicas e Expressivas do desporto Escolar 
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ANEXO 14 

Anexos 14 EM CD-ROM: Pesquisas realizadas na fase inicial do estudo 
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ANEXO 15 

Anexos 15 Características dos professores inquiridos por entrevista 
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Tabela 157 Características dos professores participantes na entrevista 

 
Professor Formação 

Inicial 

Género Local Idade Tempo de serviço 

(anos) 

Situação 

profissional 

Área 

Ensino 

(Dança) 

Tempo da 

entrevista 

1 Ed. Física Feminino Pias 42 16 PQND EF/ARE 50´07" 

2 Dança Feminino Évora 45 11 Contratado EF/ARE/EA 1º50´34" 

3 Ed. Física Feminino Castro Verde 27 2 Contratado EF 27´44" 

4 Ed. Física Masculino Castro Verde 37 12 PQND EF 35´15" 

5 Ed. Física Masculino Castro Verde 35 12 PQND EF 32´43" 

6 Biodança/Ed Física Masculino Évora 28 4 Contratado/externo EA 47´43" 

7 Ed. Física Masculino Olhão 40 16 PQND EF 54´58" 

8 Ed. Física Masculino Olhão 40 17 PQND EF 18´02" 

9 Ed. Física Masculino Silves 42 17 PQND EF 34´35" 

10 Ed. Física Masculino Portimão 36 10 Contratado EA/ARE/EF 28´45" 

11 Linguística/Dança Feminino Arade 46 20 Contratado EA 52´36" 

12 Ed. Física Feminino Estoi 33 10 Contratado EF / EA 45´33" 

13 Ed. Física Feminino Olhão 28 3 Contratado EF/ARE 43´25" 

14 Ed. Física Masculino Estarreja 58 33 PNND EF 12´21" 

15 Ed. Física Feminino Estarreja 50 26 PQND EF 25´37" 

16 Ed. Física Feminino Fajões 29 2 Contratado EA/ARE/EF 1º 02´30" 

17 Ed. Física Feminino Valongo de Vouga 45 26 PQND EF 13´35" 

18 Ed. Física Masculino Coimbra 32 7 Contratado EF/ARE 40´23" 

19 Ed. Física Masculino Oliveirinha 48 22 PQND EF / EA 1º 22´48" 

20 Ed. Física Masculino Ovar 39 17 PQND EF/ARE 12´56" 

21 Ed. Física Feminino Estarreja 40 17 PQND EF 46´23" 

22 Ed. Física Feminino Viseu 44 21 PQND EF/EA 44´29" 

23 Ed. Física Feminino Guarda 28 1 PQND EF / ARE 1º02´46" 

24 Ed. Física Masculino Estarreja 40 17 Contratado EF 1º 20´13" 

25 Ed. Física Masculino Valongo de Vouga 44 18 PQND EF / EA 52´54" 

26 Ed. Física Feminino Fajões 35 10 Contratado EF 28´37" 
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Professor 

 

Formação 

Inicial 

 

Género 

 

Local 

 

Idade 

 

Tempo de serviço 

(anos) 

 

Situação 

profissional 

 

Área 

Ensino 

(Dança) 

 

Tempo da 

entrevista 

27 Ed. Física Feminino Cascais 38 15 PQND EF / EA 50´23" 

28 Ed. Física Feminino Lisboa 53 32 Destacado EF/EA 38´38" 

29 Ed. Física Feminino Massamá 48 24 PQND EF 39´25" 

30 Ed. Física Feminino Torres Vedras 28 2 Contratado EF / EA 45´22" 

31 Ed. Física Feminino Amadora 44 20 PQND EF/ARE 45´ 

32 Ed. Física Masculino Ericeira 39 12 Destacado EF 29´35" 

33 Ed. Física Masculino Lisboa 50 26 PQND EF/ARE 45´19" 

34 Ed. Física Feminino Lisboa 55 28 PQND EF 32´24" 

35 Ed. Física Feminino Lisboa 43 10 Destacado EF 1º00´46" 

36 Ed. Física Feminino Oeiras 39 15 Destacado EF 38´49" 

37 Ed. Física Feminino Lisboa 41 16 Contratado EF / ARE 45´52" 

38 Ed. Física Masculino Lisboa 37 12 PQND EF 38´25" 

39 Ed Física Masculino Lisboa 59 34 Destacado EF 35´50" 

40 Ed. Física Masculino Lisboa 42 16 PQND EF 39´43" 

41 Ed. Física Masculino Santarém 39 20 PQND EF / EA 55´37" 

42 Ed. Física Feminino Lisboa 36 10 PQND EF/ARE 51´11" 

43 Ed. Física Feminino Ericeira 43 20 PQND EF 34´45" 

44 Ed. Física Feminino Lisboa 48 26 PQND EF/ARE 1º15´45" 

45 Ed. Física Masculino Lisboa 44 20 PQND EF / EA 32´27" 

46 Ed. Física Feminino Almada 36 14 PQND EF/ARE 45´55" 

47 Ed. Física Masculino Cacém 43 18 PQND EF 20´ 

48 Ed. Física Feminino Barcelos 48 21 PQND EF / EA/ARE 55´59" 

49 Ed. Física Masculino Miranda do Douro 32 11 Destacado EF 1º 07´322 

50 Ed. Física Feminino Maia 47 23 PQND EA/ARE/EF 1º 08´23" 

51 Ed. Física Feminino Miranda do Douro 35 13 PQND EF/ARE 1º 07´322 

52 Ed. Física Feminino Barcelos 32 8 PQND EA/ARE/EF 58´24" 
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Professor 

 

Formação 

Inicial 

 

Género 

 

          Local 

 

Idade 

 

Tempo de serviço 

(anos) 

 

Situação 

profissional 

 

Área 

Ensino 

(Dança) 

 

 

Tempo da 

entrevista 

53 Ed. Física Masculino Barcelos 36 13 Destacado EF 37´42" 

54 Ed. Física Masculino Canelas 41 17 PQND EF 35´ 

55 Ed. Física Masculino Esposende 49 26 PQND EF 48´23" 

56 Ed. Física/Dança Masculino Braga 31 7 PQND EF / EA 38´47" 

57 Ed. Física Feminino Canelas 31 6 Contratado EF / ARE 1º 2´34" 

 

58 Ed. Física Feminino Canelas 40 12 PQND EF 40´23" 

59 Ed. Física Feminino Canelas 38 13 PQND EF/ARE 42´45" 

60 Ed. Física Masculino Canelas 40 22 PQND EF 27´48" 

61 Ed. Física Masculino  Barcelos 30 4 Contratado EF/EA 39´38" 

62 Ed. Física Feminino Barcelos  44 15 Contratado EF / EA 30´372 

63 Ed. Física Feminino Vila Flor 40 17 PQND EF/ARE 54´32" 
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ANEXO 16 

Anexos 16 Em CD-ROM: Regulamento das Atividades Rítmicas e 

Expressivas do Desporto Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17 

Anexos 17 Resultados da questão aberta do questionário nº 41 
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Tabela 158 Resultados de outras dificuldades sentidas pelo professor de Educação Física, Educação 

Artística e Atividades Rítmica expressivas no ensino de Dança 
 

Critérios Professores de EF, EA e 

ARE 

Centrada na formação do professor Fa Fr 

Formação inicial pouco adequada ao contexto real 1 1,79 

Falta de formação/ Falta de formação adequada/ Formação específica/ Não ter 

formação/ Conhecimento mais aprofundado 

10 

17,86 

Nenhuma formação de base/ Quase ausência de formação nesta área 4 7,14 

Falta de formação com currículos atualizados / Reciclagem na formação em Dança/ 

Ausência de Formação Contínua/ Falta de formação, preferencialmente creditada 

5 

8,93 

Falta de conhecimento de exercícios específicos para trabalhar o ritmo e expressão 1 1,79 

Falta de apoio para reaprender e aplicar a dança nas aulas de Educação Física 1 1,79 

Falta de vivência e experiência na área da Dança 2 3,57 

Inibição para demonstrar 2 3,57 

Subtotal 26 46,43 

Centrada em outros aspetos do professor   

Falta motivação pessoal 1 1,79 

Falta de gosto e aptidão 3 5,36 

Subtotal 4 7,14 

Centrada nos recursos da escola   

A utilização do aparelho de som num pavilhão dividido em três espaços/turmas/ 

Ensinar dança num Polidesportivo em conjunto com colegas a lecionarem desporto/ 

Ocupação do Pavilhão por várias turmas em simultâneo/ Falta de espaços adequados/ 

Falta de instalações adequadas/local apropriado para a aula/ Espaço físico pouco 

adequado/Falta de condições materiais 

12 

    21,43 

Falta de Aparelhagens e materiais musica, vestuário 6 10,71 

Falta de tempo para preparar as coreografias/aulas 1 1,79 

Interesse e apoio pela Direção 1 1,79 

Turmas heterogéneas e grandes 1 1,79 

Subtotal 21 39,29 

Centrada nos alunos   

Diferença de níveis e idades entre os alunos. 1 1,79 

Adequação de horários dos alunos com o do professor para dar Dança [ARE] 2 3,57 

Falta de pré requisito dos alunos 1 1,79 

Crítica destrutiva por parte de alguns alunos sobre os alunos que Dançam 1 1,79 

Subtotal 5 8,93 

Total 56 100,00 

 

 

 


