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RESUMO 

 

O presente trabalho, realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de 1° e 2° Ciclos da Educação 
Básica da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, 
descreve as atividades desenvolvidas ao longo da prática do ensino supervisionado e, a partir da 
pesquisa de campo desenvolvida, aborda a possibilidade de promover o ensino da dança do tambor de 
crioula no contexto escolar.  

Durante o período da prática supervisionada, realizada na Unidade de Ensino Básico Professor Ronald 
da Silva Carvalho, com observância do professor supervisor de sala, foram lecionadas aulas das 
disciplinas de Matemática, Português, Ciências, História e Geografia a alunos do 7° ano noturno, na 
modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos.  

A componente de investigação traduziu-se num estudo que envolveu professores de Educação Física. 
Através de um inquérito por questionário foi possível conhecer (i) a importância que é dada à dança no 
contexto escolar, (ii) as estratégias pedagógicas que mais motivam os alunos na sala de aula e (iii) as 
potencialidades e as dificuldades na implementação da dança do tambor de crioula como conteúdo da 
disciplina de Educação Física. 

A presente pesquisa revelou que os profissionais da área de Educação Física atribuem grande 
importância à dança, no geral, bem como à dança do tambor de crioula na promoção de diversas 
competências nos alunos. Porém, por falta de formação no tambor de crioula ou por considerarem que 
os alunos não têm interesse nessa dança, não estimulam a sua prática em sala de aula, nem no contexto 
escolar. Verificou-se ainda, que a prática da dança é pouco trabalhada pelos docentes na disciplina de 
Educação Física.  

 

Palavras-Chave: Prática de Ensino Supervisionada, Educação Física, Estratégias Pedagógicas, Dança, 
Tambor de Crioula. 
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ABSTRACT 

 

The present study, undertaken in the framework of the Masters in Teaching 1st and 2nd cycles of 
Basic Education, by Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto of Instituto Politécnico da 
Guarda, portrays the activities developed along the practice of supervised teacher training and based 
on field research, approaches the possibility of promoting the teaching of Creole drum dance within a 
school context. 

During the supervised teaching practice period, conducted in Professor Ronald da Silva Carvalho Unit 
of Basic School, with monitoring from the supervising teacher, lessons for Maths, Portuguese, 
Science, History and Geography were taught to 7th grade night school students, in Young and Adults 
Education learning. 

The research component is based on a study that engaged Physical Education teachers. Through a 
questionnaire it was possible to know (i) the importance given to dance within a school context, (ii) 
the teaching strategies that most attract the students in the classroom and (iii) the potential and the 
complexities of the implementation of Creole drum dance as a Physical Education syllabus content. 

The present research revealed that the Physical Education teachers find dance of great importance in 
general, as well as Creole drum dance is seen as capable of promoting several competences in the 
students. However, due to lack of knowledge or the belief that students have no interest in this dance, 
teachers do not stimulate its practice in their classes or within the school context. Furthermore, we 
concluded that dance in general is poorly promoted in the Physical Education classes. 

 

Key-words: Supervised Teaching Practice, Physical Education, Creole Drum 
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INTRODUÇÃO 

A elaboração do presente relatório surge no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada, 

unidade curricular integrante do plano de estudos do mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto 

Politécnico da Guarda. Pretende-se apresentar as atividades que foram desenvolvidas ao longo 

da Prática de Ensino Supervisionada, refletindo de forma crítica acerca das mesmas. 

A Prática de Ensino Supervisionada reveste-se de grande importância na medida em que 

permite a articulação com os saberes teóricos apreendidos ao longo do curso, potenciando 

também novas aprendizagens. O contexto real possibilita o contacto direto com os alunos e 

promove a resolução de situações pedagógico-didáticas com vista a um ensino e a uma 

aprendizagem profícuos.  

Este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro contempla o enquadramento 

institucional e organizacional da escola na qual foi desenvolvido o estágio, efetuando-se, 

também, uma caracterização da turma. O segundo diz respeito às práticas de ensino 

supervisionadas e que foram ministradas na sala de aula efetuando-se uma reflexão sobre as 

mesmas. No terceiro capítulo apresenta-se a proposta de prática docente que se considera 

pertinente de incluir nos contéudos da disciplina de Educação Física e os resultados e reflexões 

sobre essa prática - a dança do tambor de crioula - que derivam da interpretação dos resultados 

de um inquérito por questionário aplicado aos professores de Educação Física do ensino 

fundamental de São Luís do Maranhão (Brasil). 

A dança utilizada na escola como estratégia de resgate e preservação da cultura contempla o que 

nos recomendam as diretrizes curriculares nacionais no que se refere à unidade temática 

“Danças”, ou seja, a exploração do conjunto das práticas corporais caracterizadas por 

movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes 

acompanhadas de coreografias. Diferentes de outras práticas corporais rítmico-expressivas, 

desenvolvem-se em codificações particulares, historicamente constituídas, que permitem 

identificar movimentos e ritmos musicais peculiares. 

Entendendo uma das vertentes da Escola como sendo uma instituição formadora de consciência 

critica no que diz respeito ao resgate da cultura e da história, esta perspectiva pode ser 

facilitadora do processo do ensino e da aprendizagem. Assim, desenvolveu-se uma pesquisa em 

ambiente escolar para averiguar a aplicabilidade da dança do tambor de crioula no contexto de 

sala de aula. 
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A vontade de estudar este tema resulta da perceção, ao longo de vários anos de docência, de que 

a possibilidade de contemplar a dança de tambor de crioula como parte importante do conteúdo 

da dança acarretaria vantagens no processo do ensino e da aprendizagem bem como na 

preservação das tradições de uma região. Fruto da reflexão e na expetativa de responder a estes 

questionamentos, formulou-se a seguinte pergunta de partida: 

De que modo poderá a dança do tambor de crioula ser implementada no meio escolar em geral 

e nas aulas de Educação Física em particular?  

Para obter resposta à pergunta de partida considerámos os seguintes objetivos de 

investigação: 

- identificar o tipo de conteúdos mais e menos trabalhados nas aulas de Educação Física; 

- conhecer a importância que é dada à dança pelos professores de Educação Física e as 

estratégias mais motivadoras para lecionar a dança nas aulas; 

- entender as conceções dos inquiridos sobre a importância que a dança tem na vida dos 

alunos e sobre os estilos de dança que selecionariam para trabalhar com os alunos; 

- analisar o conhecimento que os inquiridos têm em relação à dança tambor de crioula; 

- elencar as dificuldades apresentadas pelos docentes em trabalhar este tipo de dança na 

escola; 

- conhecer as conceções dos inquiridos sobre a importância que a dança tambor de 

crioula poderia ter para os alunos nas aulas de Educação Física; 

- promover a discussão acerca do modo como motivar os docentes e as estruturas 

decisoras para a importância da prática do tambor de crioula nas aulas de Educação 

Física e atenuar as dificuldades dessa implementação. 

Por conseguinte, definimos um quadro metodológico, no âmbito do qual construímos um 

inquérito por questionário para recolha de dados no sentido de identificarmos as opiniões dos 

professores que lecionam a disciplina de Educação Física nas escolas da rede municipal de 

ensino de São Luís do Maranhão. Poderíamos, desta forma, perceber quais as potencialidades da 

dança e os entraves à promoção da mesma no ambiente escolar e, assim, obter os dados que 

permitissem responder à pergunta de partida. O tratamento dos dados foi efetuado através da 

análise de conteúdo e da análise quantitativa, neste caso com o recurso ao programa Microsoft 

Excel. 
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No final do presente relatório, expomos as principais conclusões do trabalho e as 

recomendações/sugestões para estudos futuros. No corpo pós-textual ou referencial, 

apresentamos as referências bibliográficas e os apêndices que foram construídos/utilizados no 

âmbito deste estudo. 
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CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL e CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 
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1.1 Organização e administração escolar 

O enquadramento institucional (organização e administração escolar) consiste na descrição do 

espaço-escola como estrutura física, dos recursos humanos e materiais que esta disponibiliza 

com o fim de oferecer um ambiente adequado para o ensino e para a aprendizagem e ainda, na 

referência à sua missão e filosofia abrangendo a visão pedagógica no que diz respeito às práticas 

metodológicas e de avaliação. 

 

1.1.1 Situação geográfica da escola e notas históricas 

A escola Unidade de Educação Básica (UEB) Professor Ronald Silva Carvalho situa-se na 

Avenida Brasil, nº 200, Bairro Divineia, na periferia de São Luís-Maranhão, no perímetro 

urbano da cidade (Figura 1).  

 
Figura 1. Localização da UEB Professor Ronald Silva Carvalho.  
Fonte: Google Earth (2018). 

O bairro é povoado por famílias mestiças. O público da escola, na sua maioria, é caracterizado 

como afrodescendente. A população que reside nesse local tem como fonte de rendimento o 

comércio na feira ou de outros tipos de mercadorias e a construção civil, entre outros.  

A Unidade de Ensino Básico Ronald da Silva Carvalho foi fundada em setembro de 2001, pelo 

prefeito Jackson Lago, sendo oficializada pela Resolução nº 03/2003, de 23 de junho de 2003, 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), com a finalidade de atender à clientela para o 

Ensino Fundamental Regular e Educação de jovens e Adultos (EJA), de 1ª a 4ª série do Iº 

Segmento e de 5ª a 8ª série do IIº Segmento.  
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O nome “Ronald da Silva Carvalho” foi conferido à escola como reconhecimento do trabalho 

desse professor, considerando a sua importância no processo educacional e o seu brilhante 

desempenho na formação de gerações.  

 

1.1.2 Infraestruturas da escola 

Promover a educação requer a garantia de um ambiente com condições para que a aprendizagem 

possa ocorrer. É importante proporcionar um ambiente físico que estimule e viabilize o 

aprendizado, além de favorecer as interações humanas (Neto et al., 2013). 

A discussão em torno da arquitetura escolar é importante porque o estabelecimento escolar em 

si é parte integrante da formação da cultura de escola por se tratar de um espaço físico que 

adquire sentido simbólico e completa a formação escolar. É no espaço escolar que se formam as 

relações das pessoas com o local que ocupam pelo que contribui para uma determinada 

representação dos níveis de satisfação no processo do ensino e da aprendizagem. Como tal, a 

arquitetura escolar é parte do programa curricular oculto, devendo ser considerado e analisado a 

partir das necessidades de aprendizagem (Silva & Muzardo, 2016). 

No Brasil dá-se muita importância à arquitetura do ambiente escolar no sentido desta produzir o 

empoderamento. Este tema e a importância simbólica que a escola transporta, são assuntos 

evidenciados na obra “Escolas para a república”, de Wolff (2010). Com efeito, a autora refere 

que, desde a emergência da República, a escola é vista como um monumento que se destaca na 

paisagem da cidade, indiciando a importância simbólica da classe social à qual se destina.  

Contudo, a infraestrutura escolar, nos tempos atuais, embora se preocupe em atender às 

tendências pedagógicas, está longe de considerar a criação de espaços verdadeiramente 

adequados para o sucesso escolar dos alunos. De acordo com Kowaltowski (2011), os prédios 

escolares atuais são criticados porque as suas salas de aula não passam de um monte de cadeiras 

voltadas para o quadro negro e uma mesa de professor bem imponente em cima de um tablado.   

A ideia de mudança não parece querer deixar a teoria para passar a prática. Com efeito, de 

acordo com os parâmetros básicos de infraestrutura para a escola, elaborados pelo Ministério da 

Educação, o projeto arquitetónico (construído ou reformado) de uma escola deve criar um 

ambiente físico que promova uma integração entre o usuário, o ambiente construído, o ambiente 

natural e a metodologia educacional (MEC, 2006).   
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A UEB Professor Ronald Silva Carvalho (Figura 2) dispõe de onze salas de aula, incluindo um 

laboratório de informática. As salas estão distribuídas em 1° ciclo (I – 1º ano, II – 2º ano e III 

etapas – 3º ano), 2°ciclo (I – 4º ano, II etapas – 5º ano), 3° ciclo (I – 6º ano, II etapas – 7º ano), 

4° ciclo (I – 8º ano, II etapas – 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos. É frequentada por cerca 

de 1000 alunos.  

 

 

Figura 2. UEB Prof. Ronald Silva Carvalho (zona de entrada). 
Fonte: própria. 

Compõem, ainda, o espaço físico da escola: uma sala para professores e coordenadores 

pedagógicos, uma sala de administração, seis casas de banho, dois depósitos, um refeitório, uma 

cozinha, uma biblioteca, uma quadra desportiva (Figura 3) e uma sala do telecentro. Ressalva-se 

que as merendeiras e a dispensa dispõem de outro espaço privado.  

As infraestruturas de apoio educativo ao trabalho da sala de aula incluem a biblioteca, o 

laboratório de informática e a quadra de desporto. 
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Figura 3. Estrutura externa da quadra desportiva da escola (espaço coberto para a prática desportiva). 
Fonte: própria. 

A direção possui um bom relacionamento com a comunidade e está atenta às mudanças físicas e 

estruturais do prédio, promovendo contínuas discussões sobre melhorias e mudanças 

necessárias. Apesar de os espaços da escola apresentarem falhas estruturais, a direção 

empreende melhorias nas condições físicas da instituição, de modo a atender aos requisitos 

básicos de qualidade no processo de ensino e da aprendizagem, requeridos nos documentos 

legais. 

Atualmente, a escola conta com espaços amplos e uma boa estrutura física, vinculando-se com 

um trabalho de consciencialização da comunidade educativa no sentido da preservação dos 

espaços da escola.  

Em suma, e se atendermos a que os espaços escolares e suas infraestruturas fazem parte do 

currículo oculto porque são fatores influenciadores que podem contribuir para os bons ou maus 

resultados de aprendizagem dos alunos, o facto de a escola possuir espaços adequados para cada 

etapa de ensino, assim como, espaços que possam atender às especificidades de cada disciplina, 

são aspetos fundamentais para o desenvolvimento integral do aluno.  
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1.1.3 Caracterização da sala de aula 

Para fazer face às contínuas mudanças de âmbito social e cultural, a escola necessita de 

adequações das suas estruturas físicas e pedagógicas, exigindo novas organizações dos espaços. 

Freitas (2008) diz-nos que é essencial a discussão sobre a organização da sala de aula aquando 

da planificação do processo do ensino e da aprendizagem pois esta tem influência significativa 

no referido processo.  

Com efeito, a decisão pela disposição das carteiras, enfileiradas, agrupadas ou em círculo, 

dependendo da dinâmica pedagógica, tem a capacidade de influenciar a aprendizagem. A 

organização da sala pode abrir vias para possíveis diálogos potenciadores dos processos 

pedagógicos. Assim, a forma mais adequada de dispor as carteiras em sala de aula irá depender 

dos objetivos específicos de cada momento e das estratégias de ensino que o professor deseja 

utilizar, sendo mais importante fornecer ao aluno um ambiente confortável, possibilitando 

discussões produtivas e, consequentemente, o desenvolvimento do conhecimento.  

Na UEB Professor Ronald da Silva Carvalho é usual a organização da sala de aula mais 

tradicional (Figura 4). O formato enfileirado não acarreta, no entanto, uma conceção estática de 

ensino, sendo apenas uma referência, consequência da influência do ensino tradicional.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Figura 4. Modelo de sala de aula da escola. 
Fonte: Projeto Pedagógico da UEB Professor Ronald da Silva Carvalho. 
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Refira-se que a sala de aula possui uma área ampla, fazendo com que os professores e os alunos 

transitem tranquilamente durante a prática do ensino e da aprendizagem. A sala conta ainda com 

ventiladores, janelas e um quadro branco para marcadores.   

A UEB dá liberdade ao professor para este atuar na sala de aula e dispor as carteiras de acordo 

com as atividades e estratégias de ensino a desenvolver.  

 

1.1.4 Projeto Político Pedagógico da escola 

Segundo os parâmetros da educação brasileira, o conceito de missão define-se como sendo 

“uma declaração sobre o que é a escola”, trazendo em seu conteúdo a relação estabelecida entre 

a sua razão de ser, os clientes que pretende atender e os serviços que oferece. Tudo isto, dentro 

de um espaço-tempo e a partir de uma discussão democrática. O Projeto Político Pedagógico da 

escola é o documento onde a escola descreve a sua visão sobre a educação e sinaliza as suas 

pretensões futuras quanto ao desenvolvimento das suas atividades. Assim, a missão, aí definida, 

torna-se diretriz das suas condutas, apontando para o que ela é e/ou pretende ser.  

O Projeto Político Pedagógico configura-se como o resultado da interação entre os objetivos da 

escola e as prioridades estabelecidas pela coletividade, que concebe, através da reflexão, as 

ações necessárias à construção de uma nova realidade. Isto porque a escola, como instância 

social, deve propiciar debates construtivos, esclarecendo a sua razão de ser e aquilo que 

pretende alcançar enquanto entidade que tem por principal missão garantir aprendizagem e 

formar cidadãos (Portal da Educação, 2013).  

De acordo com Veiga (1995), o Projeto Político Pedagógico resulta de uma ação intencional e 

de um compromisso orientado para os interesses reais e coletivos da população majoritária, daí 

ser denominado de político. A dimensão pedagógica reside na definição das ações educativas 

para a formação de um cidadão participativo, responsável, comprometido, crítico e criativo.  

A filosofia de escola é, por conseguinte, elaborada tendo em consideração dois eixos principais, 

definidos a partir da sua finalidade: reflexão sobre o porquê da existência da escola e criação de 

ambientes internos e externos harmoniosos e integradores. Considerar esses eixos envolve 

atentar para os aspetos políticos e pedagógicos. Como expetativa de futuro, a finalidade orienta 

a definição da filosofia, das políticas e, assim, dos objetivos institucionais, que assumem, 

portanto, responsabilidade sobre um futuro pretendido (Gracindo, 2007). 
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Fernandes (2005) refere que os projetos político pedagógicos devem, em termos gerais, procurar 

garantir que os sistemas educativos preparem jovens capazes de: lidar com situações complexas; 

resolver problemas em contextos diversificados nacionais e internacionais; trabalhar em grupos 

cada vez mais multiculturais; comunicar facilmente na sua língua e, pelo menos, numa língua 

estrangeira; saber utilizar novas tecnologias da comunicação; selecionar informação; ser 

tolerantes para com as diferenças; ser cidadãos críticos e participativos na vida democrática das 

sociedades. Assim, são essenciais para a formação integral do aluno. 

Na elaboração do Projeto Político Pedagógico da UEB Ronald da Silva Carvalho contribuíram 

todos os participantes no processo educativo: direção, professores, alunos, pais e comunidade 

educativa em geral. Aliás, a comunidade tem um papel importante na elaboração e no 

desenvolvimento do projeto pedagógico o que acaba por aproximar pais, professores, alunos, 

coordenadores e gestores, propiciando um ambiente cooperativo e um espaço de aprendizagem. 

O projeto tem como objetivo principal promover um ensino de qualidade num ambiente 

criativo, inovador e de respeito pelo próximo, visando assegurar ao aluno uma formação que o 

leve a ter uma atuação crítica e participativa na sociedade. A efetividade dessa missão 

contempla o desenvolvimento de projetos relacionados com temas do cotidiano da escola e da 

comunidade envolvente.  

É importante realçar que a instituição escolar prioriza a qualidade e a melhoria do ensino e da 

aprendizagem, tendo em vista a valorização dos indivíduos como parte integrante e essencial do 

processo pedagógico. Numa perspetiva de constante reflexão critica e construtiva, visa 

promover práticas escolares que despertem o interesse, a curiosidade, o incentivo à leitura e 

outras competências.     

 

1.1.5 Conceções metodológicas e avaliação das aprendizagens 

De acordo com Giusta (2013), a aprendizagem surge quando o conhecimento é confrontado com 

a experiência de vida do indivíduo, levando-o a perceber as diferenças e semelhanças, e 

construindo as suas impressões sobre o mundo, formalizando assim o conhecimento 

propriamente dito. Para que haja uma maior probabilidade de um ensino de qualidade torna-se 

fundamental conhecer e testar variados métodos de ensino.  

Morais (2006) explica que, para um ensino-aprendizagem de qualidade, é essencial que haja o 

reconhecimento da necessidade de maiores conhecimentos sobre os tipos de abordagens 
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existentes e vontade de adaptá-los à realidade escolar, eliminando qualquer preconceito teórico, 

principalmente em relação ao método tradicional de ensino. 

As abordagens teórico-metodológicas na educação, do ensino tradicional à conceção histórico-

dialética, sempre evidenciaram, com menor ou maior grau, aspectos psicológicos, sociais, 

cognitivos, afetivos e políticos, concebendo o aluno na sua integralidade. Nesse sentido, a 

concepção metodológica predominante na atualidade -a abordagem construtivista-interacionista- 

defende uma efetiva participação do aluno no processo educativo.  

Palangana (2015) refere que a abordagem construtivista tem como base a relevância social, o 

que na prática significa que os processos cognitivos que são desenvolvidos durante cada fase de 

maturação do conhecimento ocorrem com base naquilo que se aprende em várias situações da 

vida, tais como: no convívio familiar, entre amigos, na escola, etc. O aluno só aprenderá alguma 

coisa, isto é, construirá algum conhecimento novo, se agir e problematizar a sua ação (Becker, 

2001). 

A construção do conhecimento centrada na ação-reflexão com base na abordagem 

construtivista-interacionista, parte da verificação de como a criança consegue associar os 

conceitos adquiridos com as suas experiências, tomando consciência e conseguindo reformular 

novos conceitos (Becker, 1997). 

De acordo com o Portal da Educação (2013), ao evidenciar as conceções metodológicas como 

dinâmicas e adaptativas, o cotidiano escolar exige princípios que valorizem a diversidade 

didático-metodológica, desencadeando diferentes decisões para o planeamento curricular e para 

a própria prática pedagógica. Destaca-se neste contexto: 

 Analisar e fomentar práticas educativas à luz de diferentes teorias; 

 Valorizar a prática educativa a partir da realidade sócio-economico-cultural; 

 Garantir a interdisciplinaridade entre as diversas áreas de conhecimento; 

 Articular os conhecimentos científicos com as experiências vivenciadas na prática 

pedagógica, envolvendo toda a comunidade escolar; 

 Interagir com as práticas sociais, permitindo a criação de espaços educativos; 

 Garantir o respeito pelas diferenças contribuindo para o convívio social. 
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As diferentes conceções, em termos de práticas educativas, têm sido discutidas pelos 

profissionais de educação ao longo dos tempos. Essas discussões têm reflexos na prática 

pedagógica realizada na maioria das escolas, influenciando novos parâmetros curriculares na 

medida em que também contribuem para conceitos inovadores relativos à avaliação e à 

aprendizagem. Com estas mudanças, o professor passa de mero detentor do poder de decisão e 

do conhecimento, com um ritual repetitivo e mecânico, para uma pessoa cooperativa, que estima 

o conhecimento e a criatividade do aluno por meio de práticas participativas (Zabala, 2014). 

A UEB Professor Ronald da Silva Carvalho vem implementando ações que geram novas 

propostas de ensino e de aprendizagem, destacando-se a realização de projetos pedagógicos 

semestrais e de eventos sócio-educativos e culturais para fortalecer a participação dos pais na 

escola, além de oferecer reforço escolar na área da matemática e das linguas. Também vem 

priorizando a formação continuada envolvendo, além dos professores, outros elementos da 

escola, visando à melhoria do atendimento pedagógico por todos.  

No tocante à avaliação da aprendizagem, é sabido que o ensino tem um caráter classificatório, 

comparativo e seletivo, construindo noções gerais sobre o desempenho dos alunos que, por 

vezes, têm prejudicado os processos do ensino e da aprendizagem (Almeida, 2002).  

Segundo o documento “Diretrizes Curriculares: + ensino - Programa de melhoria da qualidade 

de ensino”, publicado em 2014 pela Secretaria de Educação do Estado do Maranhão (Lei nº 

10.099, de 11 de junho de 2014), a avaliação, como prática, deve permear todo o caminho 

pedagógico de apreensão dos novos conhecimentos, tomando como referência a prática social 

do aluno e compreendendo três dimensões: avaliação inicial, avaliação processual e avaliação 

de resultado. 

A prática pedagógica, no que se refere à avaliação, apesar dos avanços e das diretrizes 

curriculares amplamente difundidos no campo educacional, ainda leva a realçar os aspetos 

quantitativos em detrimento do qualitativo. No que tange ao quantitativo, a sua aplicabilidade é 

sistemática já que a avaliação tem geralmente como objetivo a obtenção de classificações, pré-

definindo-se os conceitos onde o aluno é avaliado, submetendo-o a um padrão pré-estabelecido 

traduzido por uma mera média. Já num processo qualitativo, o aluno vivencia experiências de 

aprendizagem, posiciona-se, questiona, pesquisa e é estimulado a produzir o seu próprio 

conhecimento. Aqui o problema pode estar na amplitude de conhecimentos que deste processo 

pode resultar, tornando-se, por vezes, difícil para o professor expressar o resultado das 

aprendizagens realizadas pelos alunos. Para uma efetiva mudança das mentalidades, 
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professores, alunos e equipas pedagógicas devem refletir, questionar e dialogar sobre como e 

porquê avaliar (Gadotti, 2016). 

A avaliação deve ser entendida como um processo amplo e abrangente que compreende todas as 

ações desenvolvidas na prática pedagógica. Aquele que avalia também é parte integrante do 

processo uma vez que foi o responsável pela mediação do ensino e da aprendizagem. O 

professor precisa de avaliar o aluno na sua totalidade e autoanalisar-se durante a prática 

pedagógica (Luckesi, 2013).  

Atualmente, a avaliação da aprendizagem é vista pelos docentes como uma ferramenta de 

grande importância. Por um lado, tem como objetivo promover o desenvolvimento da 

aprendizagem integral do aluno, interligando o aproveitamento dos conteúdos e a assimilação de 

conceitos concomitante com a sua realidade. Por outro lado, a avaliação vai refletir-se no 

trabalho desenvolvido pelo professor, provocando a melhoria da sua metodologia de ensino. 

Com efeito, adaptando a sua organização metodológica, o professor procura novos caminhos 

para verificar a qualidade da aprendizagem do aluno e, com isso, encontra novas alternativas 

para alcançar o seu pleno desenvolvimento cognitivo (Zabala, 2014). 

Se é verdade que a avaliação é um processo natural da relação ensino-aprendizagem pois 

constitui-se como um mecanismo metodológico que permite aferir o nível de perceção e de 

desenvolvimento cognitivo do aluno (Luckesi, 2013), o objetivo da avaliação não fica resumido 

ao aluno, devendo refletir o processo global. Deve, efetivamente, integrar como elementos o 

aluno e o professor e, sendo assim, além de servir como instrumento constitutivo da avaliação 

institucional, realizado de forma contínua, a avaliação ganha outra dimensão já que dará suporte 

ao redimensionamento das metas a serem seguidas para o alcance dos objetivos propostos 

(Gadotti, 2016). 

Há necessidade de a comunidade escolar compreender os processos avaliativos e saber que 

servem de base para a tomada de decisão sobre a forma de construir com e nos estudantes 

aprendizagens baseadas em conhecimentos, habilidades e competências e que proporcionem ao 

aluno uma inserção efetiva e ativa no meio social, desenvolvendo um posicionamento crítico e 

reflexivo (Ayoama et al., 2013). 

Tendo em conta os parâmetros educacionais emanados pelas estruturas locais e nacionais, a 

escola UEB Ronald da Silva Carvalho tem proporcionado momentos de reflexão e de discussão 

sobre o tema. Este diálogos, ações e partilhas nunca se dão por concluídos pois como Luckesi 

(2013) enfatiza, há uma necessidade cada vez maior de o educador aprender a avaliar a 
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aprendizagem, exigindo-se mais reflexão, discussão e flexibilidade na conduta educativa em 

relação a essa avaliação. 

O processo avaliativo da escola UEB Professor Ronald da Silva Carvalho integra todos os 

aspetos estabelecidos na legislação escolar: objetivos, valores, atitudes, competências, 

habilidades e procedimentos e tem em conta as características do público-alvo e o contexto 

socioeconómico e cultural do mesmo.  

 

1.2  Caracterização da turma 

A turma do 7º ano do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) é constituída por 27 (vinte e sete) 

alunos, sendo 15 (quinze) do sexo masculino e 12 (doze) do sexo feminino. 

 O EJA é uma modalidade de ensino destinada a jovens e adultos que não tiveram acesso à 

educação ou que não puderam concluir a sua formação na idade própria. É um curso que tem 

como público-alvo jovens a partir dos 15 anos de idade. A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.304, de 

1996, no artigo 37º, evidencia a preocupação em garantir a continuidade e o acesso aos estudos 

àqueles que não tiveram a oportunidade de estudar em idade própria (EJA, 2013).  

Em conformidade com o parecer da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) nº 11/2000, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens 

e Adultos, aprovadas em 10 de maio de 2000, vieram regulamentar este tipo de ensino. O 

documento preconiza que o EJA não possui apenas a função de suprir a escolaridade perdida, 

mas acresce a esta modalidade uma função reparadora, qualificadora e equalizadora.  

A distribuição do número de alunos pela idade apresenta-se no Gráfico 1. A média de idades é 

de 22 anos.  

 

Gráfico 1. Idade dos alunos da turma. 

0

1

2

3

4

5

6

7

15 16 17 20 22 23 25 30 34 41 43

N
º 

d
e 

al
u

n
o

s

Idade



 

16 
 

 

Quanto à caracterização da situação socioeconómica, todos os alunos são trabalhadores e as suas 

profissões referem-se, em percentagem, no Gráfico 2. A maior parte dos alunos exerce o 

trabalho de vendedor e de auxiliar de serviços gerais. 

 

Gráfico 2. Tipo de trabalho, em percentagem, desempenhado pelos alunos. 
 

A maioria dos alunos mora nos arredores da escola, ou seja, na periferia do bairro Divineia. 

Dedicam o tempo livre do domingo, considerado dia de lazer, indo à praia, ou a jogar futebol, a 

dançar e a consumir nos bares da comunidade. Também veem televisão e têm facilidade de 

acesso à rede internet. 

É importante destacar que a maioria dos alunos da modalidade do EJA tem como finalidade a 

aquisição de conhecimento e o crescimento profissional, porque, com o curso, tendem a ver uma 

melhoria relevante da sua qualidade de vida. 

Esta turma frequenta a escola no turno noturno. A escola possui horários definidos para a 

organização das disciplinas, sendo o da turma da modalidade do EJA o representado na Figura 

5. 

Apesar de o objetivo destes cursos ser diminuir significativamente o abandono escolar e a 

exclusão social dos que não conseguiram concluir os seus estudos em tempo útil, e de todo o 

esforço da comunidade escolar, a falta de integração e de envolvimento nas tarefas é visível em 
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sala de aula. O principal fator de desmotivação é o cansaço físico e mental após um dia de 

trabalho. 

Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1º horário 

19:00 às 19:40 
Geografia Português Português História História 

2º horário 
19:40 às 20:20 

Geografia Português Português História Artes 

3º horário 
20:20 às 21:00 

Inglês Matemática Matemática Ciências Religião 

4º horário 
21:00 ás 21:40 

Filosofia Matemática Matemática Ciências  

Figura 5. Horário da turma EJA. 
 

Devido ao facto de a maioria dos alunos ter uma forte carga de trabalho e de saírem dos seus 

respetivos serviços a partir das 18:00 horas, a escola tenta oferecer um horário adequado. A 

primeira aula inicia-se às 19:00 horas, o que permite que o aluno possa chegar a tempo após o 

trabalho. A carga horária das aulas tem, também, vantagens permitindo o retorno dos alunos a 

casa a horas aceitáveis. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA  
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2.1 Prática de Ensino Supervisionada 

Sabemos que o estágio não é uma preparação completa para a prática do magistério, porém, é o 

ponto de partida para uma boa interação entre a competência técnica e a aplicabilidade desta em 

sala de aula. Com atividades programadas, o estágio supervisionado torna-se uma ferramenta 

útil para que a prática de ensino não se afaste da realidade do aluno e da comunidade em que o 

docente está inserido.  

A interação entre a teoria e a prática é a base em que se constitui a identidade pedagógica do 

aluno/estagiário, uma das consequências mais significativas do estágio supervisionado. É 

preciso ver intencionalidade nas reflexões sobre as atividades desenvolvidas. Nesse sentido diz 

Freire (1997) que o pensar certo supera o ingênuo e é produzido pelo próprio aprendiz em 

comunhão com o professor formador. 

Neste capítulo, após as considerações gerais, apresentam-se os planos de aula acompanhados da 

exposição dos materiais e das estratégias utilizadas, terminando com algumas reflexões sobre a 

prática supervisionada. 

 

2.1.1  Considerações gerais 

A minha interação com os professores na escola onde trabalhei foi imediata uma vez que, antes 

do início das aulas do estágio, participei numa reunião com os docentes, elementos de 

coordenação e a direção da escola, onde foram passadas diversas informações sobre a turma a 

que eu iria lecionar. As principais informações incidiram no comportamento, nas dificuldades e 

qualidades dos alunos, nas diferentes faixas etárias, acentuando a heterogeneidade da turma.  

Após este primeiro momento informativo, comecei a trabalhar com o professor titular. 

Procurámos identificar os alunos que poderiam ter mais dificuldades em realizar as atividades 

que estava planeando.  

O meu processo formativo começou com a observação de aulas. Durante as aulas ministradas 

pelo professor titular fiquei observando os alunos que foram destacados aquando da referida 

reunião. Comecei a dar mais atenção aos acertos e erros desses alunos e, no final de cada aula, 

passei todas as informações e anotações sobre os alunos ao professor da turma. Em 

contrapartida, deu-me várias ideias para trabalhar nas próximas aulas, como a música, e referiu-

se a dinâmicas que poderia desenvolver.  
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2.2 Matemática 

2.2.1 Planos de aula 

PLANO DE AULA - Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador: Sérgio Mendes  
Prof.(a)/Educador(a) Cooperante: Walber 

Santana 

Aluna: Selma Regina Santos Sá 
Local de Estágio: UEB. Professor Ronald da 

Silva Carvalho 

Nível de Ensino: EJA - Disciplina: 
Matemática 

Data: 31/08/2015  

Série: 7º ano  Tempo: 100 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Divisão com 
os números 
naturais 

Aprimorar o 
raciocínio lógico e 
cálculo mental nas 
operações 
matemáticas; 

Interpretar e resolver 
situações problemas 
que envolvam a 
divisão; 

Identificar os termos 
da divisão. 

Divisão 

Termos  

Sinal  

(x : - +) 

Problemas 

Pacotes 
de 
biscoitos 

Lápis  

Canetas 

Caixa de 
papelão  

Observação 
sistemática 
durante a aula 

Metodologia / sequência didática: 

Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos; 

Demonstração de divisão com auxílio de reálias (pacote de biscoito ou objetos de uso pessoal 

dos alunos); 

Aula expositiva e dialogada; 

Resolução de cálculos envolvendo a divisão; 

Fixação do conteúdo através da dinâmica da caixinha de operações. 

Sumário: Operações matemáticas: adição, multiplicação, subtração e divisão. 
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PLANO DE AULA Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador: Sérgio Mendes  
Prof.(a)/Educador(a) Cooperante: Walber 

Santana 

Aluna: Selma Regina Santos Sá 
Local de Estágio: UEB. Professor Ronald da 

Silva Carvalho 

Nível de Ensino: EJA         Disciplina: 

Matemática 
Data: 14/09/2015  

Série: 7º ano  Tempo: 50 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Equação 

do 1º 

grau 

Identificar os elementos de 

uma equação do 1º grau; 

Descrever uma situação por 

meio de uma equação do 1º 

grau; 

Desenvolver o raciocínio 

lógico através de equação de 

1º grau. 

Equação do 

1º grau 

Livro 

didático 

(pagina 86 

e 88) 

Gráficos 

Pincel 

Participação 

Desempenho 

 

Metodologia / sequência didática:  

Aula expositiva e explicativa;  

Desenvolvimento do raciocínio lógico, através de perguntas e respostas; 

Análise de situações problemas; 

Lista de exercício envolvendo equações do 1º grau. 

Sumário: Saber montar uma equação de um texto e resolver; 

Aprender a diferença de uma expressão álgebra de uma equação. 

Referências:  

Passos, C.M.C. & Silva, Z.A. I. (2012). Matemática. 5º ano, Caderno do futuro. (3ª ed.). São 

Paulo: IBEP. 

Gay, M.R.G. (2011). Projeto Buriti: Matemática 4º e 5º ano. (2ª ed.). São Paulo: Moderna. 

Iezzi, G. (2005). Matemática e realidade. (5ª ed.). São Paulo: Atual. 
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2.2.2 Estratégias e Reflexão 

A primeira aula ministrada foi de Matemática (duração de 100 minutos) e abordou-se o tema 

“Divisão com Números Naturais”. As dinâmicas utilizadas foram de grupo, para potencializar a 

aprendizagem dos alunos de forma lúdica.  

A aula de Matemática iniciou-se falando-se dos números naturais, identificando o seu uso no 

cotidiano do aluno e a aplicação das propriedades das operações matemáticas. Posteriormente, 

foi pedido aos alunos para darem ideias sobre a divisão de números e as respostas registadas 

foram satisfatórias. A partir daí foi introduzido o assunto “Divisão com Números Naturais”, 

diferenciando uma divisão exata de outra não exata. Aplicado o algoritmo da divisão a um 

exemplo, foi realizada uma atividade envolvendo essa operação com cálculos bem parecidos, 

para que os alunos interiorizassem o procedimento e, consequentemente, o conseguissem aplicar 

em divisões mais complexas. Só então foi aplicado o jogo “Lá vai a bola”. 

Recorreu-se a uma caixa de papelão, dentro da qual estavam folhas com operações de adição e 

multiplicação. A caixa passava de mão em mão pelos alunos ao som da música «Lá vai a bola». 

A atividade consistia numa adaptação do jogo com esse nome, que tem por base uma música – 

“Lá vai a bola girar na roda passar a diante sem demora ao fim dessa canção você que estiver 

com a bola na mão depressa pule fora!” – que é cantada pelos participantes: estes colocam-se 

numa roda e têm de passar uma bola até que a música acabe; o aluno que estiver com a bola vai 

então para o centro da roda. Os alunos ficavam, no entanto, sentados na cadeira. Passavam a 

caixa uns para os outros cantando a letra da música. Os alunos seguiam o ritmo da música, isto 

é, se a música ficasse mais rápida, a velocidade de passagem da caixa aumentava, e vice-versa. 

No final da música, quem estivesse segurando a caixa respondia a uma pergunta que retirava da 

mesma.  

Após o jogo, foi pedido aos alunos que respondessem a algumas atividades do livro didático, em 

casa.  

A metodologia aplicada permite flexibilidade didática, de maneira que se torna mais 

compreensível, simples e agradável a lição e leva a que os alunos tenham facilidade na 

apropriação dos conteúdos.  

Efetivamente, verificou-se que o desempenho dos alunos na atividade foi superior, pois diversas 

perguntas foram feitas pelos alunos, o que favoreceu uma aprendizagem significativa. Foram 

todos parabenizados pelo empenho e dedicação. A aula ocorreu de forma tranquila. Os alunos 

colaboraram e participaram com muito entusiasmo e atenção. 
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Assim sendo, a aula foi considerada bastante proveitosa, já que se verificou uma recetividade 

positiva dos conteúdos abordados e um bom aproveitamento dos alunos.  

Para ministrar o conteúdo da segunda aula, procurei a ajuda de profissionais em matemática, 

nomeadamente do professor Walber Santana, graduado em licenciatura em matemática e com 

pós-graduação, além de uma vasta experiência na docência escolar, principalmente na 

modalidade de ensino EJA. Auxiliou-me na escolha da estratégica didática a utilizar e do 

posicionamento a ter perante a turma no momento de observar, executar e avaliar as atividades 

dos alunos.  

Assim, na segunda aula (duração de 50 minutos) foi abordada a importância da lógica 

matemática e efetuadas algumas indagações sobre interpretações lógicas, com intuito de 

verificar as ideias que os alunos possuem sobre as expressões algébricas, do tipo: “o dobro do 

triplo de um número pode ser representado por que expressão?”, e situações envolvendo o 

cotidiano deles com operações matemáticas e dinheiro.  

Com esta abordagem, procura-se que a aprendizagem seja significativa para os alunos, 

resultando da relação que os mesmos estabelecem entre o que conhecem e o que é trabalhado. 

Com efeito, a aprendizagem é mais significativa quando o aluno consegue estabelecer relações 

com sentido entre o que já conhece e o novo conteúdo. De acordo com Júnior (2009), a 

aprendizagem significativa tem a ver com a seleção de conteúdos com significado para os 

alunos, em que o novo não pode estar desconectado do velho. É preciso criar um ambiente onde 

os conhecimentos possam ser reconstruídos e atualizados.   

Passado este momento inicial, foram apresentadas algumas situações que podem ser 

representadas por meio de expressões matemáticas, isto é, equações. Começou-se por mostrar a 

definição de equação, verificando-se se os alunos sabiam o que é a raiz ou a solução de uma 

equação em relação ao conjunto universo e aplicados os princípios de aditivo e multiplicativo 

para encontrar equações equivalentes. 

Em seguida, usando o conhecimento prévio, foi mostrado como se resolve uma equação simples 

e aplicada uma atividdade em trabalho de pares, devendo os alunos resolver várias equações. O 

objetivo era que as duplas de alunos formadas cooperassem entre si para compreenderem e 

desenvolverem melhor o conhecimento adquirido durante a aula.  

Por fim, foi avaliada a atividade aplicada, observando-se as respostas de cada par, chamando a 

atenção para os erros e elogiando os acertos. Durante o processo fui tirando as dúvidas e 

esclarecendo os questionamentos feitos pelos alunos.  
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Em geral, o comportamento da turma em relação ao novo conteúdo foi bastante proveitoso, 

nomeadamente se atendermos tratar-se de um conhecimento avançado e complexo e estarem os 

alunos acostumados a fazer cálculos apenas com números, passando a fazê-lo também com 

letras (incógnitas). 

 

2.3 Geografia 

2.3.1  Planos de aula 

PLANO DE AULA Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador: Sérgio Mendes  Prof.(a)/Educador(a) Cooperante: Danúzia Sousa 

Aluna: Selma Regina Santos Sá 
Local de Estágio: UEB. Professor Ronald da Silva 

Carvalho 

Nível de Ensino: EJA - Disciplina: 

Geografia 
Data: 31/08/2015 

Série: 7º ano A Tempo: 100 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Indústria Conhecer a história da 

indústria no Brasil e 

no mundo; 

Identificar tipos de 

indústrias existentes 

no Brasil; 

Reconhecer a 

importância das 

indústrias para o 

desenvolvimento de 

um país. 

Indústria: 

transformação 

e desafios 

Livro 

(páginas 

210 a 215) 

Pincel  

 

Observação 

das 

habilidades e 

competências 

desenvolvidas 

durante a aula. 

Metodologia / sequência didática: 

Levantamento prévio do conhecimento dos alunos; 

Breve histórico do surgimento das indústrias; 

Organização de uma mesa redonda para debate sobre a importância da indústria para a sociedade; 

Aula expositiva e registro no quadro. 

Sumário: Problemas causados pela industrialização; O surgimento da indústria.  
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PLANO DE AULA Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador: Sérgio Mendes  
Prof.(a)/Educador(a) Cooperante: Danúzia 

Sousa 

Aluna: Selma Regina Santos Sá 
Local de Estágio: UEB. Professor Ronald da 

Silva Carvalho 

Nível de Ensino: EJA - Disciplina: 

Geografia 
Data: 15/09/2015 

Série: 7º ano A Tempo: 50 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Os 

Desafios 

do 

Mercado 

de 

Trabalho 

Compreender a 

importância do trabalho 

na sociedade e suas 

diferentes formas de 

organização. 

Reconhecer as causas do 

desemprego na 

atualidade. 

Debater a situação dos 

trabalhadores informais 

no mercado de trabalho. 

Relações de 

trabalho 

Gráfico 

(Xerox). 

Livro 

didático 

(pag. 224 a 

230). 

Participação e 

interesse nas 

atividades 

propostas em 

sala. 

Metodologia / sequência didática: 

Aula expositiva; 

Discussão em sala e a partir da discussão promover atividade em grupo para análise de um 

gráfico (índice de emprego e desemprego). 

Sumário: Subemprego, informalidade e mulher no mercado de trabalho. 

Referência:  

Ministério da Educação (2010a). Geografia: ensino fundamental (Volume 22). Secretaria de 

Educação Básica. 
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2.3.2 Recursos da aula 

Foram utilizadas, para ilustrar os conteúdos das aulas de Geografia, as imagens das Figuras 6 à 
15, representando diferentes industrias locais de diferentes épocas, e o Gráfico 3. 

 

 
Figura 6. Fábrica de tecido Centro Integrado do Rio Anil 
(CINTRA), em 1881.  
Fonte: http://www.fabriciopedroza.com.br/reconversao-da-
fabrica-de-tecidos-do-rio-anil 

 

 

Figura 7. Fábrica de tecido CINTRA em 1908.  
Fonte:  
http://newcuriosidadesenoticias.blogspot.com.br/search?q=f%
C3%A1brica+de+tecido 

 

 
Figura 8. Fábrica de tecido CINTRA em 1940-1950.  
Fonte:  
http://newcuriosidadesenoticias.blogspot.com.br/2012/09/compa
nhia-de-fiacao-e-tecidos-do-rio.html 
 

Figura 9. Fábrica de tecido CINTRA na atualidade. 
Fonte: 
http://newcuriosidadesenoticias.blogspot.com.br/2012/09/cintra-
centro-integrado-rio-anil-sao.html 
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Figura 10. Centro de Comercialização de Produtos 
Artesanais do Maranhão (CEPRAMA) em 1900. 
Fonte:  
http://kamaleao.com/saoluis/3097/fotos-e-imagens-antigas-
de-sao-luis-do-maranhao 
 
 
 

Figura 11. CEPRAMA na atualidade. 
Fonte:  
http://kamaleao.com/saoluis/4185/ceprama-sao-luis-maranhao 

Figura 12. Fábrica Santa Amália em 1900. 
Fonte: 
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3316/fabrica-
santa-amelia 

Figura 13. Fábrica Santa Amália em 1902. 
Fonte:  
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3316/fabrica-santa-
amelia 

 

  
Figura 14. Consórcio de Alumínio do Maranhão 
(ALUMAR). 
Fonte: http://netdia.blogspot.com.br 

Figura 15. Companhia Vale do Rio Doce. 
Fonte: http://www.vale.com  
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Gráfico 3. Taxa de desemprego entre os jovens de 6 regiões metropolitanas do Brasil (março de 2002 a 
fevereiro 2016). 
Fonte: Pesquisa Mensal do Emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

2.3.3 Estratégias e reflexão 

As primeiras aulas da disciplina de Geografia foram ministradas nos terceiro e quarto tempos do 

horário e incidiram sobre o assunto “Indústria: transformação e desafios”.  

A aula foi iniciada perguntando-se aos alunos qual era a importância das indústrias na cidade 

em que moravam e quais os benefícios e malefícios para o ambiente que estas podem causar, a 

longo e curto prazo.  

Seguidamente, foi feita a leitura do texto «O surgimento da indústria», que se encontrava no 

livro didático dos alunos. Foi abordado o pioneirismo da Inglaterra com a revolução industrial e 

feito um apanhado geral das indústrias internacionais, nacionais e regionais. Os alunos foram 

questionados sobre se algum deles trabalhava ou já tinha trabalhado em alguma indústria. 

Aqueles que responderam ter trabalhado na indústria partilharam as suas vivências sobre essa 

experiência de trabalho. Falou-se, assim, das indústrias que existiram na cidade de São Luís do 

Maranhão, como a indústria têxtil (onde hoje é a escola CINTRA – Centro Integrado do Rio 

Anil -, localizada no bairro Anil) e a OLEAMA, que era uma indústria de produção de óleo e 

hoje se transformou num ponto turístico, localizado no centro histórico da cidade. 

Discorreu-se sobre o processo de industrialização dos países e o crescimento da tecnologia 

durante todo esse processo, sobre os seus impactos ambientais e sobre o crescimento 
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populacional das cidades industrializadas. Foi feita uma comparação entre as cidades 

industrializadas e as que não passaram pelo processo de industrialização. Por fim, abriu-se uma 

discussão sobre onde em qual delas era melhor viver.  

Nesse momento iniciou-se a avaliação de todos os alunos através da observação da participação 

de cada um e da avaliação da compreensão que cada um fizera do conteúdo abordado em aula.  

Posteriormente, foram indicadas as páginas do livro e os exercícios para serem resolvidos em 

casa, de acordo com o conteúdo ministrado no dia. 

A segunda aula de Geografia iniciou-se com as seguintes perguntas:  

Você sabe o que é trabalho informal?  

Quais são os problemas decorrentes dessas atividades?  

Você conhece ou já participou de uma cooperativa de trabalho?  

Foi solicitado aos alunos contarem as suas experiências aos colegas.  

Com as respostas dos alunos percebeu-se que a maioria está inserida no mercado de trabalho, 

porém muitos estão no mundo informal do trabalho.  

Diante desta realidade, foi explicado que o trabalho informal é uma atividade económica 

realizada à margem da lei, e especificamente da legislação trabalhista, e que o trabalhador 

nessas condições não tem registro na carteira e direito à previdência social, a renda fixa ou 

acesso aos demais direitos básicos de todo trabalhador, tais como: férias remuneradas, seguro-

desemprego, 13º salário, licença de maternidade ou de paternidade e fundo de garantia por 

tempo de serviço. Os trabalhadores nestas condições vivem, assim, uma situação de total 

exclusão de benefícios previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Observou-se que 

parte dos alunos que trabalham informalmente estava consciente de algumas dessas perdas, mas 

continuavam na clandestinidade devido à escassez de trabalho e à falta de informações. 

Posteriormente, lançou-se a seguinte questão: Quais das alunas da sala trabalham e qual o tipo 

de trabalho? Constatou-se que grande parte trabalha como empregada doméstica sem carteira 

assinada, mas sonham com um emprego melhor. Destaquei a crescente participação feminina no 

mercado de trabalho. Entre as razões que explicam tal fenómeno, além da mudança de padrões 

culturais, destacam-se fatores como o aumento da escolaridade e a diminuição do número de 

filhos. Porém, mesmo com esse crescimento, as mulheres ainda enfrentam uma série de 
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dificuldades no mercado de trabalho: preconceitos, desigualdade salarial em relação ao homem 

que ocupa o mesmo cargo, assédio, etc.  

No final da aula pediu-se aos alunos que converssassem sobre o mercado de trabalho na sua 

região e dessem exemplos de qual seria a melhor forma de o cidadão se inserir no meio laboral. 
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2.4 Ciências 

2.4.1  Planos de aula 

PLANO DE AULA Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador: Sérgio Mendes  Prof.(a)/Educador(a) Cooperante: Edmirton Lago  

Aluna: Selma Regina Santos Sá 
Local de Estágio: UEB. Professor Ronald da Silva 

Carvalho 

Nível de Ensino: EJA - Disciplina: 

Ciências 
Data: 14/09/2015 

Série: 7º ano A Tempo: 100 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Sistema 

Reprodutor 

Identificar os 

principais 

órgãos dos 

sistemas 

reprodutores, 

feminino e 

masculino; 

Relacionar as 

características 

dos aparelhos 

reprodutores; 

Diferenciar o 

aparelho 

reprodutor 

feminino e 

masculino. 

Sistema 

reprodutor: 

masculino e 

feminino 

Gravuras 

computacionais 

(slides) 

Balão  

Pincel 

Participação 

Atenção 

Metodologia / sequência didática: 

Apresentação de gravuras ou cartazes para demonstração da morfologia dos aparelhos 

reprodutores; 

Aula expositiva dialogada; 

Registro do conteúdo no quadro; 

Perguntas e respostas através da dinâmica do balão. 

Sumário: Estudo do sistema reprodutor  
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PLANO DE AULA Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador: Sérgio Mendes  Prof.(a)/Educador(a) Cooperante: Edmirton Lago 

Aluna: Selma Regina Santos Sá 
Local de Estágio: UEB. Professor Ronald da Silva 

Carvalho 

Nível de Ensino: EJA - Disciplina: 

Ciências 
Data: 15/09/2015 

Série: 9º ano Tempo: 50 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

“As 
mudanças 

climáticas” 

Caracterizar as 

mudanças 

climáticas, bem 

como analisar suas 

consequências. 

Reconhecer o papel 

do homem nas 

mudanças 

climáticas. 

Debater sobre as 

mudanças climáticas 

no Brasil. 

“As 
mudanças 

climáticas” 

 

Computacionais 

(slides) 

Livro didático 

Observação, 

análise, 

participação 

e produção. 

Metodologia / sequência didática: 

Levantamento prévio sobre o tema. 

Listagem no quadro sobre os principais problemas referentes às mudanças climáticas. 

Discussão sobre a temática. 

Aula expositiva e explicativa. Elaboração de propostas para diminuir os impactos ambientais 
no planeta. 

Uso de mapa ou globo para localizar mudanças climáticas no Brasil com maior intensidade 
(seca no Nordeste, chuva no Sul). 

Sumário: Estudo das mudanças climáticas. 

Referências:  
Ministério da Educação (2010a). Ciências: ensino fundamental (Volume 18). Secretaria de 

Educação Básica. 
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2.4.2 Recursos da aula 

Nas primeiras aulas foi utilizado, como recurso, o Datashow para mostrar o sistema reprodutor 

humano (Figuras 16 e 17). 

 

Figura 16. Sistema reprodutor feminino. 
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/11669202/ 
 

 

Figura 17 - Sistema reprodutor masculino. 
Fonte: https://paixaoporbiologia.blogspot.com.br/2015/10/sistema-reprodutor-masculino.html 
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Na segunda aula de Ciências recorreu-se a slides para apresentar imagens das mudanças 

climáticas no planeta (Figuras 18 e 19).  

 

Figura 18. Efeito de diversos gases sobre a camada de ozono. 
Fonte: planetaberrra.a.bblogspot.com 

 

 
Figura 19. Poluição atmosférica do meio ambiente. 
Fonte: http://geografia002.blogspot.com.br/ 
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2.4.3 Estratégias e reflexão 

No dia 14 de setembro de 2015 foi realizada a primeira aula de Ciências no segundo tempo de 

aula.  

Inicialmente, foi explicado que o sistema reprodutor humano tem como funcionalidade gerar 

vidas e também está diretamente ligado a sensações, sentimentos, emoções e à sexualidade. 

Com recurso a imagens legendadas foram apresentados os órgãos do sistema reprodutor, tanto 

masculino como feminino. Identificaram-se os elementos constituintes dos órgãos do sistema 

reprodutor feminino, tais como: útero, trompas, vagina, vulva e ovários; e também do 

masculino: testículo, saco escrotal, pénis, vias espermáticas e glândulas anexas.  

Percebeu-se que uma parte dos alunos não conhecia os nomes ligados ao sistema reprodutor 

humano por falta de conhecimento ou por utilizar palavras coloquiais para caracterizar alguns 

destes órgãos. Por esse motivo, a turma tomou muita atenção à aula, considerando-a muito 

interessante pelos novos conhecimentos adquiridos. 

Na segunda aula de Ciências abordou-se a temática do efeito estufa.   

Foi mostrado como é que o Homem e as suas ações estão a contribuir para o agravamento do 

efeito de estufa. Perguntou-se aos alunos se, na cidade em que vivem, aconteceu alguma 

mudança que contribuísse para o aumento do efeito de estufa. Alguns responderam que, numa 

determinada parte da cidade, estavam a ser construídos muitos prédios, condomínios, estradas, 

etc. Atendendo aos comentários dos alunos, a participação foi bastante proveitosa. 

Foi explicado que, com as construções, as áreas de mata e floresta ficam cada vez menores, 

aumentando a quantidade de dióxido de carbono, contribuindo para o agravamento do efeito de 

estufa e o aumento da temperatura do planeta. 

Explanou-se que outros fatores, como o corte das árvores, a poluição do meio ambiente, as 

emissões de gases, contribuem também para o agravamento desse efeito.  

A turma percebeu que as mudanças que estão acontecendo na cidade provocam o aumento na 

temperatura e da amplitude térmica. Perceberam, ainda, que a interferência do Homem, com o 

aumento da produção de alguns gases, intensificou o efeito de estufa que faz com que a terra 

aprisione mais radiação e, assim, o clima muda.  

Em relação às mudanças climáticas que estão acontecendo, foi relatado que os icebergues, que 

antes derretiam devagar, hoje derretem mais rapidamente, podendo causar catástrofes. Os alunos 
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foram ainda alertados para o facto de que a quantidade de chuvas que uma região recebe por ano 

pode mudar no ano seguinte, causando seca ou destruição de plantações. 

Para finalizar a aula, foi indicado o que os alunos poderiam fazer para minimizar os problemas 

relacionados com o aumento do efeito de estufa. Sugeriu-se a prática da separação do lixo 

orgânico, do papel, do vidro e do plástico, contribuindo, assim, para a preservação da natureza. 

 

2.5 Português 

2.5.1  Planos de aula 

PLANO DE AULA Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador: Sérgio Mendes  
Professor(a)/Educador(a) Cooperante: Ana 
Carolina Castanheiras 

Aluna: Selma Regina Santos Sá 
Local de Estágio: UEB. Professor Ronald da 
Silva Carvalho 

Nível de Ensino: EJA - Disciplina: 
Português  

Data: 15/09/2015 

Série: 7º ano A Tempo: 100 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Gênero 

textual 

Apresentar o género textual 

acróstico permitindo assim aos 

alunos aumentar o repertório de 

conhecimento linguístico; 

Estimular a criação de textos 

políticos; 

Incentivar a criatividade e a 

associação de ideias. 

Género 

textual 

Acróstico 

Livro de 

poesia 

(Cora 

Coralina) 

Livro 

didático 

Pincel 

Participação 

Observação 

Metodologia / sequência didática: 

Leitura de trechos de texto poéticos. 

Apresentação de um modelo de um acróstico. 

Conceituação do género textual. 

Produção de acróstico. 

Revisão linguística dos acrósticos. 

Sumário:  

Demonstração de um acróstico 
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PLANO DE AULA Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador: Sérgio Mendes  
Prof.(a)/Educador(a) Cooperante: Ana 
Carolina Castanheiras 

Aluna: Selma Regina Santos Sá 
Local de Estágio: UEB. Professor Ronald da 
Silva Carvalho 

Nível de Ensino: EJA - Disciplina: 
Português  

Data: 18/09/2015 

Série: 7º ano A Tempo: 50 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Reportagem Tornar o aluno habilitado 

quanto à interpretação de 

texto. 

Compreender e manifestar 

opiniões sobre o texto. 

Expressar-se de forma oral 

e escrita a respeito de um 

texto. 

Gênero 

textual 

Jornal  

Revista 

Livro 

didático. 

Participação e 

apresentação 

da atividade 

proposta. 

Metodologia / sequência didática: 

Apresentação de um jornal ou revista para debate e conceituação de “Reportagem”. 

Com auxílio do livro didático, será feita a leitura do texto “Porque a empregada sumiu” em voz 
alta pelo professor e alunos. Após a leitura os alunos discutirão sobre:  

                - Qual a mensagem do texto? 

                - Que temas aborda o texto? 

 Responder as questões propostas pelo livro e correção coletiva. 

Sumário: Escrita, informações e produções desse gênero. 

Referência:  

Miller, C. (Orgs.). (2009). Estudos sobre gênero textual, análise e tecnologia. Recife: Editora 

Universitária da UFPE. 

Ministério da Educação (2010c). Língua Portuguesa: ensino fundamental (Volume 21). Secretaria 

de Educação Básica. 
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2.5.2  Recursos de aula 

Foram usados dois textos (Figuras 20 e 21) para a abordagem do género textual estudado. 

 
Figura 20. Acróstico 1. 
Fonte: http://escolamunicipalamazonas.blogspot.com.br/2013/04/acrostico-sobre-valores-projeto.html 
 

 

Figura 21. Acróstico 2. 
Fonte: http://portugueseinformatica.blogspot.com.br/2012/03/dia-internacional-da-mulher.html 

 

2.5.3 Estratégias e reflexão 

No dia 15 de setembro de 2015 foram ministradas duas aulas de Português. A primeira foi 

iniciada perguntando-se aos alunos se conheciam os acrósticos, tema da aula. Não tinham ideia 

do que significava essa palavra pelo que foi explicado o significado, exemplificando no quadro.  
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Logo de seguida foi pedido aos alunos para que construíssem, no caderno, acrósticos com os 

seus nomes e com outras palavras. No término desse processo, cada aluno foi ao quadro 

escrever as suas produções. No decurso da atividade a turma sentiu-se muito estimulada e 

algumas produções geraram rimas, versos, prosas e críticas sociais.  

A aula continuou com a apresentação de um livro de poesia intitulado Estórias da casa velha da 

ponte da autora Cora Coralina (Coralina, 2008). Uma das poesias foi lida com a participação 

dos alunos, levando-os a interagir uns com os outros. Posteriormente foi pedido aos alunos para 

escolherem uma poesia e a lerem em voz alta.  

A metodologia usada para que os alunos contactassem, sem temer, com um novo género 

literário – a poesia –, foi fazê-los expressar. Porém, se a maioria dos alunos reagiu de forma 

entusiasta, alguns houve que revelaram vergonha. Para finalizar a aula, um dos alunos recitou 

uma poesia, muito bonita, de um autor desconhecido.  

A avaliação foi feita a partir da observação da participação dos alunos em sala de aula. 

Por sua vez, no dia 18 de setembro de 2015, introduzi a aula de Português lendo o texto “Por 

que a empregada sumiu”, de Marcos Coronato e Marcelo Moura. Em seguida, foram feitas 

perguntas sobre a tipologia textual: contava uma história, ou uma notícia, ou um fato histórico? 

A resposta dos alunos foi satisfatória pois eles responderam que se tratava de uma reportagem. 

Explicou-se que existem diferentes tipos de textos, sendo exposto que o tipo de texto 

apresentado no início da aula seria o tema a estudar: Género Textual - Reportagem. Foi definido 

como Reportagem o texto com características semelhantes à Notícia, porém mais extenso e com 

mais informações. Informei que este tipo de textos está presente nos jornais, na televisão, em 

revistas e na internet, ressaltando que os alunos possuem acesso a todos esses canais 

informativos. As principais etapas conduzentes à criação de uma reportagem são: pesquisa sobre 

os acontecimentos; elaboração de um roteiro; registro de anotações e gravações; e organização 

bem estruturada, clara e objetiva. 

Partindo dessa explanação, a turma foi dividida em grupos, sendo pedido para que produzissem 

um texto do género da Reportagem, baseado em alguma notícia que tivesse acontecido no seu 

bairro ou na cidade.  

Durante a realização da atividade de grupo foram observados os alunos e identificados erros 

processuais ou ortográficos e prontamente corrigidos. Foram feitos os devidos reforços 

positivos, elogiando os alunos pelos progressos realizados. A avaliação resultou, 

consequentemente, da observação feita à participação dos grupos. 
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2.6 História 

2.6.1  Planos de aula 

PLANO DE AULA Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador: Sérgio Mendes  Prof.(a)/Educador(a) Cooperante: Gilvana Cardoso 

Aluna: Selma Regina Santos Sá 
Local de Estágio: UEB. Professor Ronald da Silva 
Carvalho 

Nível de Ensino: Fundamental I - 
Disciplina: História 

Data: 14/09/2015 

Série: 7º ano  Tempo: 50 minutos 

Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Independência 

do Brasil 

Reconhecer as 

concepções dos 

alunos sobre 

liberdade. 

Debater e refletir 

sobre a 

Independência do 

Brasil, seus pontos 

positivos e 

negativos. 

Identificar o 

significado das 

datas 

comemorativas 

“Independência do 
Brasil, como 

preservação de 

nossa história”. 

Independência 

do Brasil 

Som 

Cd com o hino 

da 

Independência 

Letra da música 

Participação 

Discussão em 

grupo 

Metodologia / sequência didática: 
Audição do Hino da Independência. 

Análise e discussão em torno dos conceitos de liberdade e independência. 

Explanação do conteúdo fazendo relação com as ideias apresentadas pelos alunos. 

Reflexão e debate sobre as seguintes questões: 

Somos realmente livres? 

Quem se beneficiou com a Independência? 

Sumário: País, independência e liberdade.  

Referências:  
Ministério da Educação, (2010d). História: ensino fundamental (Volume 21). Secretaria de 

Educação Básica. 
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PLANO DE AULA Prática de Ensino Supervisionada 

Prof. Orientador: Sérgio Mendes  Prof.(a)/Educador(a) Cooperante: Gilvana Cardoso 

Aluna: Selma Regina Santos Sá 
Local de Estágio: UEB. Professor Ronald da Silva 

Carvalho 

Nível de Ensino: Fundamental I - 

Disciplina: História 
Data: 18/09/2015 

Série: 7º ano  Tempo: 100 minutos 

 Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 
Movimento 
Feminista 
 

Diferenciar as 
reivindicações 
das mulheres de 
hoje em relação 
às décadas 
passadas. 

Identificar 
algumas 
conquistas das 
mulheres ao 
longo do tempo. 

Reconhecer a lei 
“Maria da 
Penha” como um 
importante aliado 
na luta das 
mulheres. 

Trabalho e 
Industrialização 

Gravador 
ou 
notebook 
(música). 

Lei Maria 
da Penha 

Livro 
didático 

Participação no 
debate. 

Acompanhamento 
no envolvimento do 
aluno. 

Metodologia / sequência didática: 

Audição da música “Ai que saudade de Amélia”, interpretada por Maria Lago. 

Promoção de debate sobre “A música”. 

Fazer levantamento prévio acerca do movimento feminista. 

Explicação sobre a luta e os direitos das mulheres. 

Listar algumas conquistas e o que ainda há para conquistar. 

Abordagem sobre “A lei Maria da Penha” - breve histórico e importância. 

Sumário: Igualdade de direitos, conquistas trabalhistas e avanços. 
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2.6.2 Recursos da aula 

As letras de duas canções foram o principal recurso material usado nas aulas (Figuras 22 e 23). 

 

 

Figura 22. Letra do Hino da Independência do Brasil. 
Fonte: http://juntospelaalfabetizacao.blogspot.com.br/2012/09/hino-da-independencia-do-brasil.html 

 

 
Figura 23. Letra da música "Ai que saudades da Amélia".  
Fonte: https://pt.slideshare.net/lucianelira/aquilo-que-era-mulher 
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Foi ainda usado o dicionário online disponibilizado no site <http://www.dicio.com.br/> para a 

apresentação das defenições dos conceitos de liberdade e de independência. 

Liberdade - s.f. Nível de independência absoluto e legal de um indivíduo, de uma 

cultura, povo ou nação, sendo nomeado como modelo (padrão ideal). Estado ou particularidade 

de quem é livre; característica da pessoa que não se submete. Estado da pessoa que não está 

presa: o assassino vai responder o processo em liberdade. 

Independência - s.f. Condição da pessoa livre, de quem não deve obediência a alguém; 

estado do que não depende de: independência financeira, emocional, espiritual. Condição da 

coletividade que não se submete a outra autoridade e se governa por suas próprias leis: Dom 

Pedro I proclamou a independência do Brasil.  

 

2.6.3 Estratégias e reflexão 

A aula de História do dia 14 de setembro de 2015 foi iniciada com a audição do Hino da 

Independência do Brasil e acompanhada da leitura da letra entregue aos alunos. Muitos não se 

lembravam da música e nem da letra, mas conseguiram cantar.  

Seguidamente, abriu-se a discussão em grupo-turma sobre o que significava independência, 

confrontando este conceito com o de liberdade. Foram lidos os significados das palavras 

liberdade e independência apresentados num dicionário online. Esta interação foi muito positiva 

pois permitiu estabelecer diversas relações entre o passado e o presente e refletir sobre o 

relacionamento do cidadão com a política do seu país. Ora, ensinar a pensar historicamente 

significa desenvolver a capacidade de transitar de um modo de argumentar para outro, de 

relacionar a experiência humana com a vida prática de cada um. Este pensar concretiza-se a 

partir da constituição da narrativa quando o indivíduo interpreta o passado seguindo os 

princípios e regras da ciência da história (Rusen, 2001). 

No dia 18 de setembro de 2015 decorreram as duas últimas aulas de História, nos 2º e 3º tempos 

do horário da turma. 

Inicialmente, foi entregue a letra da música “Ai que saudade de Amélia”, de Maria Lago, que 

foi lida e cantada pelos alunos. Em seguida fizeram-se questões sobre a letra da música.  

Abordou-se, então, o movimento feminista brasileiro e as suas conquistas nas últimas décadas, 

assim como a ampliação dos direitos da mulher. As ações do movimento feminista foram 
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decisivas para abrir o caminho à igualdade entre os géneros que, apesar de todos os avanços, 

ainda não é plenamente garantida. 

Um dos direitos fundamentais alcançados foi o direito à educação. Arroyo (1999) menciona o 

direito à formação e ao desenvolvimento humano, como humanização, como processo de 

apropriação das criações, saberes, conhecimentos, sistemas de símbolos, ciências, artes, 

memória, identidades, valores, culturas (...) resultantes do desenvolvimento da humanidade em 

todos os seus aspectos. 

Foram elencadas as reivindicações do movimento em todos os campos: social, económico e 

político, já que, ao entrar na segunda década do século XXI, as feministas continuam a 

defender:  

•   o reconhecimento dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais das 

mulheres; 

•   a necessidade do reconhecimento do direito universal à educação, saúde e 

previdenciária; 

•   a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos; 

•   o reconhecimento do direito das mulheres sobre a gestação, com acesso de qualidade 

à concepção e/ou contracepção; 

•   a descriminalização do aborto como um direito de cidadania e questão de saúde 

pública. 

Após as considerações iniciais foi aberto o debate sobre o tema Os direitos das mulheres nem 

sempre são respeitados, tendo em vista abordar a criação da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006, intitulada Lei Maria da Penha. Durante a conversa com a turma, alguns alunos afirmaram 

que a Lei Maria da Penha foi uma conquista para as mulheres que sofriam de violência física, 

psicológica e moral. Alguns dos artigos dessa lei foram lidos para ilustrar alguns direitos da 

mulher.  

A discussão foi bastante proveitosa já que a conversa foi informal, estando professor e alunos 

mais próximos durante a exposição da aula. 
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2.7  Reflexão final 

De acordo com Laffin (2014), o aluno adulto não pode ser tratado como uma criança cuja 

história de vida apenas começa, isso porque a criança quer ver a aplicação imediata do que está 

a aprender. Por outro lado, apresenta-se temeroso, sente-se ameaçado, precisa ser estimulado, 

criar autoestima, pois a sua ‘ignorância’ traz-lhe tensão, angústia e complexo de inferioridade. 

Assim, o estágio supervisionado realizado na escola U.E.B. Professor Ronald da Silva Carvalho, 

aqui descrito, mostrou que há um vasto caminho que pode ser percorrido pela Educação Básica. 

Comprovou-se que a relação estabelecida entre o aluno e o professor se torna mais forte se nela 

existir uma confiança mútua e que o docente não deve esquecer o meio em que o discente vive. 

Percebeu-se, ainda, que o bem-estar do aluno faz com que a assimilação dos conteúdos 

abordados na sala de aula seja mais proveitosa.  

Pôde perceber-se durante todo o processo que, com a ajuda dos restantes professores, é mais 

fácil identificar os alunos com maiores dificuldades bem como as áreas em que os problemas 

são maiores, podendo, a partir daí, fazer-se um trabalho de recuperação desses alunos.  

Em relação à planificação das aulas, verificou-se que, quando bem planeadas, a articulação 

permite facilitar a organização do ensino e da aprendizagem.  

Por outro lado, a aprendizagem torna-se mais significativa quando usamos recursos lúdicos 

como jogos, músicas, recursos informáticos, etc. O apoio da escola, disponibilizando e 

incentivando o uso desse tipo de recursos, é de fundamental importância para a lecionação e, 

consequentemente, para a formação dos alunos. 

Ao fim do estágio verifiquei que a turma tinha conseguido o desempenho esperado e que os 

alunos que poderiam ter mais dificuldades conseguiram acompanhar o resto da turma mostrando 

superação de alguns limites, facto para o qual foi relevante o processo educacional adotado. 

Assim, considera-se concretizado o propósito desta Prática de Ensino Supervisionado uma vez 

que me proporcionou a reflexão sobre a complexidade envolvendo o processo do ensino e da 

aprendizagem das várias disciplinas. Constatei que tive muitas dificuldades em lidar com 

determinados conteúdos pois a minha formação académica é em Educação Física, porém fiz 

aprendizagens muito significativas sempre em prol da vida de cada aluno e com o propósito de 

fazer deste um ser crítico, social e independente. A prática do estágio supervisionado é 

importante para que o estagiário compreenda e vivencie o cotidiano da sala de aula, 

experimentando as dificuldades e as alegrias da docência. É, de certa forma, a primeira 

experiência curricular.  
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CAPÍTULO III  

A PRÁTICA DA DANÇA DO TAMBOR DE CRIOULA COMO CONTEÚDO DA 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA   
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3.1 Enquadramento teórico 

3.1.1 Considerações gerais 

A dança é uma importante forma de comunicação e expressão que está fortemente enraizada na 

cultura maranhense.  

Com efeito, o ensino de dança nas escolas tem o potencial de contribuir para uma mudança de 

paradigma, ajudando o indivíduo a perceber o mundo como uma múltipla teia de relações 

dinâmicas entre arte, ciência, sociedade e cultura (Barreto, 2008).  

E ao se entender essa importância, é necessário estabelecer um processo de ensino de dança que 

relacione o conhecimento intuitivo ao racional, respeitando as particularidades individuais dos 

participantes desse processo, dando-lhes a liberdade para reflexão e crítica sobre o significado 

da arte da dança, sua relação com ele mesmo, com a sociedade, com a vida e com a 

contemporaneidade.  

No conjunto completo e heterogéneo das manifestações culturais populares maranhenses, o 

tambor de crioula destaca-se com uma das modalidades mais difundidas e ativas no cotidiano 

(ver imagens do Apêndice 1). A sua introdução, como conteúdo do ensino e da aprendizagem na 

disciplina de Educação Física, parece, nesse sentido, ser da maior relevância. 

 

3.1.2 Origem da dança do tambor de crioula no Brasil e suas características 

A história do tambor de crioula está estritamente relacionada com o imenso contingente de 

negros que vieram viver para o Brasil durante o período colonial. O Maranhão foi uma das 

regiões onde mais ocorreu o tráfico de escravos. Vieram para São Luís e distribuíram-se pelas 

fazendas, pequenas propriedades e pelos artífices.  

Embora não se possa precisar com segurança as suas origens históricas, é possível encontrar, 

dispersas em documentos impressos e na memória dos mais velhos, referencias a cultos lúdico-

religiosos realizados ao longo do século XIX por escravos e seus descendentes enquanto forma 

de lazer e resistência ao contexto opressivo do regime de trabalho escravocrata (Mota, 2006).   

Deste modo, foram os negros africanos os que primeiro começaram a praticar os batuques do 

tambor de crioula.    

Com a abolição da escravatura, os escravos começaram a exercer atividades de subemprego, 

num processo contínuo de marginalização social. Apesar da forte repressão advinda dos 
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brancos, souberam manter tradições, hábitos e valores culturais. Desse modo, a dança tambor de 

crioula, de visível predominância negra, resiste ao tempo, na preservação da memória cultural 

dos seus antepassados, impressa nas próprias características da dança.  

De acordo com Oliveira (2007), a dança dos afro-brasileiros faz viver, reviver, em perpetuação, 

uma simbologia que transcende o tempo histórico, desde a África até nós, enriquecendo 

materialidades e imaginários, como formas diversas e dimensões distintas, que envolvem 

distintos elementos de significação, como o sagrado, o lúdico, o artístico, o social, o 

educacional, caracterizando-se como manifestação viva de identidade étnica.  

A dança é ainda praticada predominantemente por descendentes de negros, tanto no meio rural 

como urbano, apresentando variantes principalmente no que se refere ao ritmo e à forma de 

dançar (Ferretti, 2002).  

O tambor de crioula pode definir-se como uma forma de expressão de matriz afro-brasileira, 

envolvendo dança circular, canto e percussão de tambores, características comuns das danças e 

representações dessa cultura. 

Nesta manifestação cultural participam as coreiras (como são chamadas as dançarinas), os 

tocadores e cantadores, conduzidos pelo ritmo incessante dos tambores e o influxo das toadas 

evocados, culminando na punga (ou umbigada), ou seja, o movimento coreográfico no qual as 

dançarinas, num gesto entendido como saudação e convite, tocam o ventre uma das outras 

(Mota, 2002). 

Os instrumentos musicais, ou seja, os tambores são feitos de madeira de mangue, sororó, pau 

d’arco e angelim faveira, cortando-se em três troncos de diâmetros diferentes. Normalmente a 

parte superior fica mais larga que a inferior. São escavados internamente e cobertos com couro 

preso por cravelha e amarrado com coreiras de couro. Os tamanhos são conhecidos como: 

tambor grande, meião e crivador (Ferreti, 2002).  

Após os primeiros toques inicia-se a dança e o canto, rico em improvisação. O canto é 

interpretado pelos cantadores de toadas e pelas instrumentistas e é acompanhado de passos 

livres de coreografia executados pelas coreiras.  

Dentro de um círculo formado por músicos, cantores e assistentes, as coreiras realizam as suas 

evoluções em frente aos tambores, numa coreografia espontânea. A coreira é, desta forma, 

convidada para dançar na roda, regida por um toque determinado pelo tambor grande.  
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A vivacidade do tambor de crioula está na variedade das formas de mobilidade e de linguagem. 

Corpos em movimento, olhares expressivos, passos majestosos completam vozes que alimentam 

a dança e nos seduzem com eloquência. As músicas carregadas de significações, ao serem 

pronunciados, anunciam o protesto, o lamento, os amores, o riso, a devoção, os sonhos perdidos 

e as lembranças (Mota, 2006). 

Na dança, destaca-se a presença de vibrantes formas de expressão corporal, apresentadas por 

mulheres. Ressaltam os movimentos coordenados e harmoniosos de cada parte do corpo, como 

a cabeça, ombros, cintura, quadris, pernas e pés. Os movimentos básicos são feitos com pequena 

ou grande flexão de perna. As rodadas têm como ponto de apoio o calcanhar, o meio ou as 

pontas dos pés. O quadril e o busto oscilam de acordo com os movimentos que geralmente são 

dirigidos pela cabeça e pelos ombros. Os braços acompanham o movimento do corpo ou apoiam 

as mãos que movimentam a saia durante a dança. O ponto alto desta dança dá-se no momento 

em que as dançarinas batem barriga com barriga, ou seja, aquando da punga.  

No centro da roda, os movimentos são livres, intensos e acentuados. Ao entrar, cada coreira 

mostra o seu estilo, a sua forma de dançar e de pungar a outra coreira. Algumas dançarinas 

apresentam passos largos, delimitando um espaço grande para a exibição da sua coreografia. Já 

outras mostram passos miúdos e estreitos, em espaço proporcionalmente menor. Embora cada 

dançarina defina a sua forma individual de dançar, observa-se uma unidade coreográfica no 

conjunto como um todo.  

Mota (2006) descreve que as coreiras, em círculo, posicionam-se na roda. Com movimentos 

expressivos, uma delas entra, ocupa o centro da roda, e reverencia os tambores dançando de 

forma livre, misturando coreografia, movimentos sensuais e o convite para a dança. Convite 

expressado de forma marcante, pela punga. A punga demarca a saída de uma coreira e o pedido 

de entrada da “dançadeira” seguinte. É um momento de interação e integração entre os 

brincantes, posto que a punga da coreira deva estar em sintonia do tambor grande. 

Toda a coreografia reflete várias formas de expressão cultural, ensinadas de geração em geração 

por avós e mães às suas filhas e filhos, divulgando as tradições africanas.  

Note-se que o processo de aprendizagem é espontâneo e informal. Realiza-se principalmente 

através da convivência entre pessoas que pertencem ou se identificam com o grupo social que 

cultiva o tambor de crioula. É comum observar-se, hoje em dia, nas festas, do lado de fora da 

roda de dança, crianças tentando aprender, imitando tocadores, cantadores e dançantes. 

Geralmente são filhos, sobrinhos e afilhados dos brincantes ou da vizinhança, que nasceram e 
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cresceram vendo, ouvindo, tocando e dançando tambor de crioula. Além disso, normalmente 

não existem ensaios programados para a aprendizagem (Ferretti, 2002).  

Este carácter de improviso pode justificar-se pelo facto de esta dança estar ligada à religiosidade 

do negro africano no Brasil e a um secretismo a que o catolicismo dos brancos obrigava. São 

Benedito surgiu como o principal personagem comumente identificado e homenageado pelo 

tambor de crioula do Maranhão como pagamento de promessa.   

Podemos dizer que não existe, a rigor, uma indumentária específica para se dançar tambor de 

crioula. Sabemos, contudo, que é característica inerente à mulher negra o gostar de vestir-se 

bem, com suas saias rodadas em cores vivas, anáguas largas, ponteados com rendas de 

almofadas, blusas rendadas e decotadas. Enfeitam-se com flores, colares, pulseiras, torços 

coloridos na cabeça, principalmente em dias de festa (Ferretti, 2002). 

Pela sua história e resiliência, o tambor de crioula recebeu, em 2007, o título de património 

imaterial cultural brasileiro pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Esse 

reconhecimento foi dado por meio do Decreto nº 3.551/2000, criado para dar visibilidade ao 

conjunto de bens culturais que estejam fora do escopo legal estabelecido pelo Decreto-Lei nº 

25/1937 que organiza o tombamento (Oliveira, 2004). Uma das grandes primazias que se tem ao 

obter este título é a de reconhecer que se trata de uma manifestação cultural fundamental por 

parte das autoridades, acrescendo o reconhecimento da sociedade em geral. Aumenta, assim, a 

incumbência de defendê-la e preservá-la. 

 

3.1.3 Importância da dança no contexto escolar 

Um dos percurssores da introdução da dança no contexto escolar foi Rudolf Laban. Os seus 

estudos sobre o movimento impulsionaram a necessidade de estender a qualquer pessoa a 

possibilidade de se expressar através da dança.  

Como a ação física é a primeira forma de aprendizagem, é importante que a dança também 

esteja sempre presente na escola. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a dança é uma forma de integração e expressão, 

tanto individual quanto coletiva, em que o aluno exercita a atenção, a perceção, a colaboração e 

a solidariedade. A dança é também uma fonte de comunicação e de criação informada nas 

culturas.  
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Como atividade lúdica, a dança permite a experimentação e a criação, no exercício da 

espontaneidade. Contribui, também, para o desenvolvimento do aluno no que se refere à 

consciência e à construção da sua imagem corporal, aspetos que são fundamentais para o seu 

crescimento individual e a sua consciência social (MEC, 1997).  

Percebe-se que os alunos que assistem a aulas de dança têm mais facilidade em construir a sua 

imagem corporal, o que consubstancia uma etapa importante para o crescimento e a maturidade 

individual, além de trabalhar e elevar a autoestima (Marques, 1999). 

A criança que é estimulada através da dança na escola explora, com mais frequência, a 

espontaneidade no meio em que convive e assim aprimora a mobilidade e a criatividade, 

expressando-se com mais liberdade. 

A dança é uma aprendizagem contínua e proporciona momentos em que se vivencia algo de 

novo, novos acontecimentos e emoções. Por outro lado, a dança quando é abordada num 

ambiente escolar, desperta a curiosidade e os alunos que já possuem algum conhecimento 

querem aprimorar ainda mais os movimentos ou mesmo experimentar novos ritmos, sejam eles 

modernos ou antigos. Nestas circunstâncias, a presença de um professor é importante por trazer 

um leque de conteúdos voltado para a temática da dança e levar os alunos a vivenciar ritmos 

variados, que vão desde os clássicos aos populares, fazendo com que a aula seja prazerosa e 

enriquecida pela diversidade rítmica. 

Cada adolescente e jovem tem uma história corporal, familiar, cultural e social, e, portanto, uma 

maneira própria de dançar. Ao entrar na escola, o aluno traz consigo um conhecimento prévio 

da dança. Todavia, em alguns casos, pode não ter recebido o estímulo adequado. Nesse sentido, 

o professor terá a função de reconhecer e ampliar esses conhecimentos, e, para isso, o discente 

necessita de novas vivências para melhorar o desenvolvimento da sua criatividade, ludicidade e 

expressão corporal. 

Um dos grandes desafios para os educadores é encontrar alternativas para serem utilizadas na 

dança, como importante caminho para o desenvolvimento cognitivo e emocional de cada 

educando. Podem desenvolver-se, através da dança, atividades rítmicas de expressão corporal, 

visando a utilização de movimentos, dos mais simples e rudimentares aos mais complexos, 

explorando espaços, tempo, formas e gestos, para melhorar o desenvolvimento físico, motor, 

social, afetivo e cognitivo do aluno. 



 

52 
 

O foco do educador não deve ser apenas a quantidade de atividades a serem desenvolvidas. 

Deve primar, principalmente, pela qualidade dos conteúdos aplicados na sala de aula, para que 

os alunos possam participar de forma prazerosa nas atividades ministradas.  

A escola necessita fomentar e deixar extravasar os sentimentos dos alunos por meio de outras 

formas menos livrescas. É possível pensar a educação pela arte e pelo movimento, o que 

facilitaria o desenvolvimento dos indivíduos por meio da criatividade e da expressão pessoal 

(Vargas, 2007). Assim, com a dança, é possível ir mais longe na abordagem dos conteúdos de 

Educação Física, fomentando no aluno a capacidade de aprimoramento das suas habilidades 

físicas e intelectuais para a construção de novos conhecimentos. 

Em suma, a dança estimula a criatividade, a corporeidade, a interpretação, a ludicidade, o 

sentido crítico, a autonomia, a expressividade e contribui para o desenvolvimento, no aluno, de 

outras linguagens corporais, bem como para a construção da sua relação com o mundo. 

Desenvolvendo a sabedoria do corpo desenvolve-se a perceção de si, do mundo e do outro. 

Através dos sentidos estimula-se a construção das teias de relações e potencia-se a concentração 

e a capacidade de análise crítica (Barreto, 2008). 

 

3.1.4 Constrangimentos ao ensino-aprendizagem da dança no currículo escolar e 
estratégias para ultrapassar esses problemas 

A dança é geralmente trabalhada, no âmbito escolar, tanto na disciplina de Educação Física 

como na disciplina de Artes. Porém, continua a ser pouco abordada nas escolas. Verifica-se que 

a dança está mais presente como conteúdo nas áreas de conhecimento mais práticas, sendo que 

deveria ser trabalhada de maneira mais ampla e significativa.  

O que se percebe é que sua aplicabilidade se resume, frequentemente, às festividades escolares, 

tendo como principal objetivo a promoção dos eventos culturais. Sousa et al. (2014) referem o 

facto de a dança ser abordada, na maioria das vezes, somente em situações de festas, peças ou 

datas comemorativas.  

Outro constrangimento, segundo Marques (1997), é que o professor, desamparado e, muitas 

vezes, mal preparado, exige que os alunos produzam, copiem e sigam aquilo que arduamente 

criou, ao assumir funções (impostas) de diretor-coreógrafo. E todos dançam as suas 

“coreografias” para agradar a pais e professores, diretores de escola e supervisores de ensino. 

Deste modo, os saberes tradicionais sobre o mundo da dança são reproduzidos no ambiente da 



 

53 
 

escola sem que se perceba tudo aquilo que está por trás, trazendo um enredo não associado aos 

processos e produtos coreográficos. 

É, portanto, fundamental que os professores das disciplinas de Artes e de Educação Física, por 

exemplo, aprimorem os seus conhecimentos sobre a dança através da formação contínua, na 

procura de um embasamento teórico e prático que favoreça o processo de ensino-aprendizagem 

no espaço escolar. É percetível, muitas vezes, a ocorrência de conflitos entre as duas disciplinas, 

quanto aos conteúdos, que são vistos ou trabalhados de maneiras diferentes e dissociadas, uma 

falta de interdisciplinaridade que também se estende ao ensino da dança. Urge uma reflexão 

séria sobre a melhor forma de ensinar dança.  

Sabendo que a dança pode transformar, mobilizar, socializar, sensibilizar e agregar valores, 

poder-se-á envolver um maior número de alunos, com todos os benefícios referidos, se se 

contextualizar a dança e a aplicar em mais projetos, oficinas, palestras e workshops. Defende-se, 

particularmente, uma metodologia que passe pelo desenvolvimento de projetos.  

Em relação aos docentes, o trabalho de projeto cria oportunidades para a utilização de diferentes 

métodos, observando a realidade dos seus alunos, uma vez que o conhecimento será construído 

em conjunto e considerando toda experiência que o aluno transporta. A metodologia de trabalho 

de projeto possibilita ainda a colaboração entre professores e a interdisciplinaridade, tendo 

como objetivo as aprendizagens significativas.  

Nesse sentido, Almeida (2002) ratifica que o projeto rompe com as fronteiras disciplinares, 

tornando-as permeáveis na ação de articular diferentes áreas de conhecimentos, mobilizadas na 

investigação de problemáticas e situações da realidade. Isto significa abandonar a disciplina e 

integrá-la no desenvolvimento das investigações, aprofundando-a verticalmente na sua própria 

identidade, ao mesmo tempo que se estabelecem articulações horizontais numa relação de 

reciprocidade entre as disciplinas, tendo como pano de fundo a unicidade do conhecimento em 

construção. 

A pedagogia por projetos visa ressignificar o espaço escolar, transformando-o num espaço vivo 

de interações, aberto ao real e às suas múltiplas dimensões, trazendo uma nova perspetiva para 

se entender o processo do ensino e da aprendizagem. Neste tipo de estratégia pedagogico-

didática, todo o conhecimento é construído em estreita relação com os contextos em que é 

utilizado, sendo impossível separar os aspetos cognitivos, emocionais e sociais pois a formação 

dos alunos não pode ser pensada apenas como uma atividade intelectual. Trata-se de um 

processo global e complexo onde o conhecer e o intervir no real não se encontram dissociados.  
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A dança, na perspetiva educacional, defende um ensino mais criativo dos conteúdos, 

incentivando a comunicação não-verbal pela exploração da carga expressiva e espontânea de 

cada movimento, ou seja, leva o aluno a expressar-se criativamente pelo movimento.  

A dança possibilita ao ser humano uma compreensão de mundo de maneira diferenciada, ou 

seja, é um aprendizado que se alcança através do saber-sentir, pelo se movimentar (Rocha, 

2008).  

Nesta perspectiva, ela proporciona ao estudante um contacto mais afetivo e intimista com a 

possibilidade de se expressar criativamente através do movimento, obedecendo à sua 

necessidade, estimulando movimentos espontâneos e desenvolvendo destreza, agilidade e 

autonomia, e, consequentemente, potencia a melhoria do desempenho escolar. Contrapõe-se, 

desta feita, a outros projetos oriundos da escola que, embora aprimorem o senso crítico dos 

alunos e despertem a procura do conhecimento científico globalizado, tornando o aluno mais 

participativo e autónomo, reduzem a evasão e não estimulam tanto a capacidade de 

aprendizagem cooperativa.  

Infelizmente, e como foi já referido, o ensino da dança na escola dá-se, geralmente, em forma de 

projetos extracurriculares, oriundo de iniciativas individuais de professores. Observa-se, neste 

tipo de projetos, uma adesão mínima de professores, principalmente os de áreas menos práticas, 

por falta de embasamento teórico, interesse, tempo livre para pesquisa, espaço físico apropriado 

e ainda por falta de recursos financeiros.  

Refira-se, por fim, que perduram ideias pré-concebidas relativas à dança que é necessário 

combater, nomeadamente, no caso que aqui nos interessa, a dança do tambor de crioula. 

Assim, para trabalhar a dança no espaço escolar, primeiramente tem de se desmistificar a visão 

da dança como “coisa de menina”, discutindo e ampliando os conhecimentos dos alunos a 

respeito do preconceito que a dança vem sofrendo ao longo dos tempos.  

Observa-se ainda a resistência dos alunos em participarem das atividades referentes à dança por 

acharem que ficam efeminados ou que isso afetará a sua masculinidade, e que, 

consequentemente, poderão vir a sofrer dos preconceitos dos próprios colegas. Nesse sentido, 

cabe ao professor conhecer a história que a dança transporta, explicá-la convenientemente aos 

alunos e trabalhar a diversidade rítmica expressiva da dança, evitando atitudes preconceituosas. 
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3.2 Enquadramento empírico 

3.2.1 Justificativa da pertinência da investigação 

Expostos que estão os benefícios mas também as barreiras da inclusão da dança nas aulas de 

Educação Física e no contexto escolar em geral, fazia-se necessária uma reflexão junto de 

professores e profissionais da educação sobre a importância e a pertinência da utilização da 

dança nas diversas áreas de ensino. Sobretudo, se tivermos em conta que a dança está incluída 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), desde 1997, e que ganhou reconhecimento 

nacional como conteúdo/ competência a ser trabalhado nas escolas. 

As manifestações culturais são um elo de construção da história de um povo. Nesse sentido, 

cabe à sociedade e à escola, como um todo, mas aos professores, em particular, assegurar a 

disseminação da expressão popular. 

Atendendo à preponderância cultural da dança tambor de crioula na região onde está situada a 

escola onde se desenvolveu a prática supervisionada, este tema impôs-se como elemento 

fundamental da minha intervenção.  

Assim, a opção pela dança tambor de crioula e a relevância desta investigação prendem-se com 

o facto de esta ser uma manifestação das tradições maranhenses que reúne elementos 

construtivos, configurando uma linguagem estética expressa pelos corpos que as cultivam. 

Viana (2013) afirma que a linguagem corporal que constitui esta dança se afigura como 

elemento educativo nas formas de ser e de fazer dos sujeitos sociais. 

Com efeito, a movimentação física do tambor de crioula permite o trabalho do corpo, finalidade 

de toda a aula de Educação Física, mas também contribui para a perpetuação de uma cultura 

secular por se tratar de uma expressão corporal marcada pelos tambores tocados, pelos gestos 

dançados numa roda (círculo) e pelas relações estabelecidas entre músicos e dançantes. 

Consequentemente, o questionamento e tratamento de dados versou especificamente sobre a 

introdução dessa dança no currículo escolar da disciplina de Educação Física. 

 

3.2.2 Pergunta de partida e objetivos da investigação 

O interesse em estudar este tema está muito relacionado com o facto de a autora ser maranhense 

e de gostar da cultura local. Sempre teve como referência um vizinho, o senhor João Pacu, que 

pertence ao grupo folclórico do bairro da Fé em Deus e constantemente o observava no seu vai e 

vem com o tambor e na sua cantoria, ensinando os refrões e o manuseio dos instrumentos 
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musicais às crianças da comunidade. Nas apresentações do tambor de crioula admirava a roda 

de tambor com as suas coreiras de saias rodadas de chita, com movimentos circulares que, de 

tão esplendoroso, pareciam hipnotizar. 

Outra razão prende-se com o facto de trabalhar numa escola, no bairro periférico da Liberdade, 

considerado o maior quilombo urbano do Maranhão, que sofre uma forte influência de diversas 

manifestações culturais, como por exemplo: bumba-meu-boi, cacuriá, blocos afros, blocos 

carnavalescos e o tambor de crioula. Tendo em vista a manutenção e conservação dessas 

manifestações tão presentes no cotidiano da comunidade e visando o resgate do tambor de 

crioula e das suas manifestações, desenvolveu-se este projeto no ambiente escolar relacionado 

com a pssobilidade de preservação do património imaterial, nomeadamente a dança do tambor 

de crioula.    

Atendendo ao interesse educacional e cultural da dança tambor de crioula como prática física 

difusora de conhecimentos culturais e como potenciadora da formação pessoal e social, seria 

pertinente a sua inclusão como conteúdo da disciplina de Educação Física, nomeadamente numa 

região como o Maranhão onde a dança é tão difundida.  

A pergunta de partida que orientou esta investigação foi a seguinte: 

De que modo poderá a dança do tambor de crioula ser implementada no meio escolar em geral 

e nas aulas de Educação Física em particular?  

Definimos os seguintes objetivos específicos: 

a) identificar o tipo de conteúdos mais e menos trabalhados nas aulas de Educação Física; 

b) conhecer a importância que é dada à dança pelos professores de Educação Física e as 

estratégias mais motivadoras para lecionar a dança nas aulas; 

c) entender as conceções dos inquiridos sobre a importância que a dança tem na vida dos alunos 

e sobre os estilos de dança que selecionariam para trabalhar com os alunos; 

d) analisar o conhecimento que os inquiridos têm em relação à dança tambor de crioula; 

e) elencar as dificuldades apresentadas pelos docentes em trabalhar este tipo de dança na escola; 

f) conhecer as conceções dos inquiridos sobre a importância que a dança tambor de crioula 

poderia ter para os alunos nas aulas de Educação Física; 
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g) divulgar o tambor de crioula como dança nas escolas públicas de São Luís do Maranhão e a 

relevância da mesma no campo da prática pedagógica; 

h) promover a discussão acerca do modo como motivar os docentes e as estruturas decisoras 

para a importância da prática do tambor de crioula nas aulas de Educação Física e atenuar as 

dificuldades dessa implementação. 

 

3.2.3 Caracterização da pesquisa 

O trabalho caracteriza-se por ser bibliográfico e de campo. Os métodos utilizados para recolha 

dos dados foram: a revisão bibliográfica e o inquérito por questionário aplicado a 51 (cinquenta 

e um) professores que lecionam a disciplina de Educação Física na rede municipal. 

Em termos de instrumento de pesquisa para a colheita de dados no sentido de efetuar o 

diagnóstico de conceções dos professores acerca da dança no contexto escolar e, 

particularmente do tambor de crioula, considerou-se que a técnica mais adequada seria o 

inquérito por questionário. Alves (2012) menciona diversas vantagens do inquérito por 

questionário, nomeadamente: contemplar várias dimensões da avaliação num só instrumento, as 

perguntas serem iguais para todos os respondentes, o tratamento ser facilitado escolhendo itens 

de resposta fechada e os respondentes terem tempo de pensar antes de responder. 

A elaboração do questionário revestiu-se de cuidados relativos à necessidade de se saber com 

exatidão o que se procurava investigar, à garantia de que as perguntas fossem perfeitamente 

claras, sem qualquer ambiguidade, e que tivessem o mesmo significado para todos os 

inquiridos. 

Ao optarmos pela utilização do questionário, tivemos presente não apenas as vantagens, mas 

também as limitações que este instrumento de recolha de dados apresenta. É reconhecido que as 

perguntas de escolha múltipla podem condicionar as respostas dos inquiridos e, por isso, na 

tentativa de minimizar esta limitação, deixámos em aberto, em várias perguntas, a possibilidade 

de o inquirido poder indicar outra opção diferente das que eram apresentadas. 

O questionário encontra-se estruturado em duas partes: Caracterização pessoal e profissional 

dos docentes inquiridos e Dados de percepção dos professores em relação à dança tambor de 

crioula, avaliando a possibilidade de a sua prática ser um conteúdo das aulas de Educação Física 

(Apêndices 2 e 3). 

A caracterização pessoal e profissional foi conhecida através de quatro questões que solicitavam 

os seguintes dados: idade; género; tempo de serviço docente e habilitação académica.  
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Relativamente à segunda parte e atendendo ao tipo de questões do inquérito, cinco fechadas, 

quatro semiabertas e duas abertas, consideramos que se trata de um questionário misto. Na 

construção de três perguntas semiabertas da parte II do questionário, utilizámos uma escala de 

seriação de 1 a 3. 

No que concerne aos aspetos relativos à organização do questionário, este era precedido por um 

texto introdutório, onde pretendíamos informar os inquiridos acerca do objetivo da investigação, 

apelávamos à sua colaboração e garantíamos o anonimato. 

O questionário foi analisado e validado pelo professor orientador, considerando que era 

constituído por perguntas ajustadas à amostra a inquirir e capaz de atingir os objetivos definidos 

para a investigação. 

O questionário foi aplicado ao um grupo de 51 professores do ensino fundamental da rede 

municipal de educação de São Luís do Maranhão, no período de 1 a 27 de junho de 2017. Para 

atingir aquele número de inquiridos, foi necessário visitar várias escolas uma vez que, na área 

de Educação Física, apenas trabalham em cada escola, dois professores por turno.  

Todos os inquiridos responderam e entregaram prontamente o questionário. Assim, foram 

obtidos 51 (cinquenta e um) questionários válidos.  

O questionário, ao ser misto, caracterizado por possuir perguntas abertas, semiabertas e 

fechadas, levou a que o tratamento dos dados recolhidos fosse efetuado recorrendo a dois 

métodos distintos: a análise de conteúdo e a análise quantitativa. 

No tratamento dos dados recolhidos a partir das perguntas fechadas e semiabertas, recorremos à 

análise quantitativa, com o recurso ao programa Microsoft Excel (Versão 2013), para 

organização dos dados obtidos, elaboração de tabelas e gráficos de resultados. 

No tratamento dos dados recolhidos através das perguntas abertas, recorremos à análise de 

conteúdo (Bardin, 2015). A conversão das respostas em dados suscetíveis de serem trabalhados 

estatisticamente exigiu um trabalho elaborado de análise de conteúdo e de categorização das 

respostas dadas. 

Foram respeitados na íntegra os seguintes aspetos éticos: não foram feitos quaisquer juízos de 

valor; respeitou-se a confidencialidade; houve honestidade intelectual na elaboração do 

questionário e no tratamento dos dados recolhidos; não foram introduzidas questões de natureza 

racial, sexual, religiosa ou política. 
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3.2.4 Análise dos resultados 

3.2.4.1 Caracterização da amostra 

De modo a podermos efetuar a caracterização da amostra, utilizámos os dados obtidos a partir 

das questões que constituíam a parte I do questionário. 

Idade – A caracterização da idade dos inquiridos foi efetuada através do estabelecimento de 

classes de idades e os resultados obtidos encontram-se expressos no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Distribuição dos inquiridos por classes de idade. 

A maior parte dos docentes apresenta uma idade compreendida entre os 40 e os 49 anos. Ainda 

um número elevado tem idades entre os 30 e os 39 anos.  

No que se refere ao género, 22 são do sexo feminino (43,1%) e 29 do masculino (56,9%). 

Tempo de serviço – os dados obtidos permitiram construir o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Distribuição dos inquiridos por classes de tempo de serviço. NR – Não respondeu. 
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Quanto ao tempo de serviço, o maior contingente de professores da amostra (55%) tem entre 10 

e 19 anos de tempo de serviço. Um número igual de docentes tem menos e mais do que aquele 

intervalo, apesar de 7 professores não terem respondido.  

Habilitação académica – os dados obtidos permitiram construir o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Habilitação académica dos inquiridos em número e percentagem. 

A maior parte dos questionados tem licenciatura (55%) ou grau superior (39%). 
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3.2.4.2 Conceções e práticas dos inquiridos sobre a dança e sobre o tambor de crioula 
(Parte II do questionário) 

Os resultados das questões 1 e 2 encontram-se nos Gráficos 7 e 8, respetivamente. 

 
Gráfico 7. Grau como é trabalhado cada um dos conteúdos, pelos inquiridos e pelos alunos, nas aulas de 
Educação Física. 

Perceciona-se que a dança e a luta são os conteúdos menos trabalhados. Destaca-se o esporte 

por ser o mais trabalhado. Ainda relativamente à dança, apenas 2 inquiridos referem que é muito 

trabalhado, enquanto a maioria (31) refere que é trabalhado nas aulas. 

 

Gráfico 8. Número de vezes que o conteúdo dança é trabalhado nas aulas de Educação Física. 
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Relativamente à importância dada ao conteúdo “dança” nas aulas, a maioria dos professores 

apenas o aborda uma ou duas vezes ao ano e vários docentes nunca a promovem. Só uma 

minoria executa o conteúdo com regularidade.  

Os resultados das questões 3 e 4 encontram-se nos Gráficos 9 e 10, respetivamente. 

 

Gráfico 9. Perceção dos docentes sobre as estratégias mais eficazes no ensino da dança. 

Como era de esperar, a aula prática destaca-se como sendo a estratégia mais estimulante num 

conteúdo como a dança, ao contrário da aula expositiva. Porém, a exibição de filmes e as visitas 

de estudo são também bastante consideradas. 

Os professores ainda sugeriram outras estratégias pedagógicas para trabalhar a dança na escola, 

nomeadamente, a realização de: festivais ou datas comemorativas (6), projetos (2) e pesquisas 

(2). 

De um modo geral, os docentes consideram que a dança é importante na vida dos alunos 

(Gráfico 10). Todas as opções foram consideradas muito importantes pela maioria dos docentes, 

quer por promoverem a parte física, quer a parte social e outras competências. Menor ênfase foi 

dada à dança enquanto promotora da interdisciplinaridade. Adicionalmente, 3 docentes 

referiram a promoção da inclusão social. 
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Gráfico 10. Perceção dos docentes sobre a importância da dança na vida dos alunos. 

A questão 5 solicitava a escolha de um estilo de dança preferido para trabalhar com os alunos. 

As opções que obtiveram mais de 10% das escolhas dos docentes foram: folclóricas (14,9%), 

populares (14,9%), rua (12,8%), salão (12,8%), hip-hop (12,8%) e regionais (10,6%). Os estilos 

reggae e clássica foram escolhidos por uma pequena minoria. 

As questões 6 a 11 referiam-se concretamente ao tambor de crioula. 

Dos 51 inquiridos, apenas 4 docentes (7,8%) não conhecem este tipo de dança (questão 6), 

porém 50 já assistiram a uma apresentação da mesma (questão 7). Foi interessante concluir que 

21 inquiridos (41,2%) já trabalharam a dança tambor de crioula com os seus alunos (questão 8).  

Relativamente aos docentes que referiram já ter trabalhado o tambor de crioula com os seus 

alunos, solicitou-se que referissem o nível de aceitação destes relativamente à dança (questão 9). 

As opiniões dividiram-se muito pois metade dos inquiridos considerou que apenas uma minoria 

gostou e se envolveu, porém um número aproximado considerou que a maioria gosta mas nem 

sempre se envolve. Apenas 2 inquiridos referiram que os alunos não gostam nem se envolvem.  

Os resultados da questão 10 encontram-se no Gráfico 11. 
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Gráfico 11. Dificuldades dos docentes na prática da dança do tambor de crioula em ambiente escolar. 

Os docentes referem, como dificuldades principais, o facto de não saberem os movimentos 

associados à dança e de terem pouco interesse por esse ritmo preferindo, certamente, outros. Um 

elevado número não considera que os alunos gostem do tambor de crioula e 4 professores não 

conhecem a dança, facto já evidenciado nos resultados da questão 6. Adicionalmente, 4 

docentes referiram-se ao preconceito e 3 apontaram questões religiosas provavelmente porque 

persiste a conceção de confundir esta dança com o passado secretismo religioso a ela associado. 

Por fim, solicitaram-se respostas que permitiriam perceber as conceções dos docentes sobre a 

importância que a prática do tambor de crioula poderia ter para os alunos nas aulas de Educação 

Física. Os resultados encontram-se no Gráfico 12. 

Quanto à importância da dança tambor de crioula nas aulas de Educação Física, verificamos que 

a maioria dos inquiridos (67%) considera que atende a uma valorização da cultura e da história 

de um povo. A melhoria da coordenação motora e corporal é apontada por 19% dos 

entrevistados. A melhoria das competências musicais e sociais é, também, referida. 
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Gráfico 12. Perceção dos docentes sobre a importância do tambor de crioula nas aulas de Educação 
Física. 
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3.3 Considerações finais 

A dança do tambor de crioula, implementada em contexto escolar, pode ser uma oportunidade 

de consciencialização no resgate da identidade cultural e da história locais. Como dança que é, à 

semelhança de muitos outros ritmos, permite que os alunos desenvolvam competências físicas, 

sociais, artísticas, o equilíbrio da coordenação física e mental bem como a criatividade, a 

interdisciplinaridade e a autonomia. 

A dança tambor de crioula poderia, como conteúdo, ser inserido e ministrado nas aulas de 

Educação Física, assim como outras danças de variadas culturas e de diversos ritmos. A sua 

contribuição para o desenvolvimento dos alunos, já demonstrada no corpo do trabalho, torna-se 

extremamente relevante pela riqueza de cultura, musicalidade, história, movimentos, 

significados e simbologia. 

A possibilidade de fortalecimento da cultura local e do engajamento do corpo discente nos 

movimentos culturais da região tornam o tambor de crioula um fecundo espaço pedagógico, até 

por esta manifestação ser muito difundida na comunidade local e por ter recebido o título de 

património imaterial cultural brasileiro, em 2007. 

Todavia, a perceção que existe é de que não ocupa espaço suficiente no cotidiano escolar, só 

sendo trabalhada em festas e atos comemorativos, ou seja, em projetos extraescolares. Tornou-

se, assim, pertinente conhecer as perceções dos professores sobre a possibilidade de 

implementação da dança, de modo mais regular, na sala de aula. Os docentes são peças chave 

neste processo por poderem orientar e potenciar o desenvolvimento das competências ligadas à 

dança e contextualizar o património cultural a ela associado. 

A maioria dos docentes inquiridos não está em início de carreira, tendo já vários anos de serviço 

e especialização como habilitação ou graus académicos mais elevados. 

Os docentes reconhecem que a dança não é um conteúdo muito trabalhado comparativamente 

aos esportes ou à ginástica. Aliás, a maioria refere que apenas uma ou duas vezes por ano este 

conteúdo é trabalhado em sala de aula. São uma minoria os docentes que o trabalham com mais 

regularidade.  

Porém, é muito relevante verificar que consideram a dança como muito importante para a vida 

dos alunos por promover competências físicas, sociais, de estímulo à autonomia e à criatividade. 

Além disso, nas escolhas de um estilo de música a trabalhar nas aulas, muitas preferências 

recaem nos ritmos tradicionais, provavelmente por considerarem que os alunos já tiveram algum 
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contato com estas manifestações ou vivenciam-nas, na maioria das vezes, no próprio cotidiano e 

na sua comunidade como formas de expressão da cultura popular muito enraizadas. 

De um modo geral, os docentes já tiveram contacto com a dança do tambor de crioula e muitos 

já trabalharam este estilo com os seus alunos. Consideram, contudo, que muitos alunos não 

gostam ou não se envolvem. Além deste constrangimento, os docentes referem não saber os 

movimentos desta prática e alguns manifestam falta de interesse pela mesma. Apontam ainda 

questões religiosas e o preconceito ligados a esta dança como dificuldades. 

Paradoxalmente, referem inúmeras vantagens que o tambor de crioula teria para os alunos, 

aludindo à valorização da cultura e à melhoria de diversas competências nos alunos, à 

semelhança do que associam como benefícios da dança no geral.   

Os inquiridos julgam que a melhor forma de implementar a dança seria, principalmente, usando 

metodologias mais práticas e menos expositivas. De modo mais genérico sugerem a estratégia 

dos projetos e das pesquisas associadas à dança bem como a sua dinamização em festivais e 

datas comemorativas. 

Porém, para que todos os beneficios associados à dança em contexto escolar fossem 

aproveitados, a dança deveria estar efetivamente contemplada nos currículos da disciplina de 

Educação Física. Existe uma proposta curricular atual no município de São Luís para aquela 

disciplina, resultado de diversas preocupações relativamente às reais necessidades de 

organização dos componentes curriculares e de outras necessidades evidenciadas, 

principalmente, pelos professores de Educação Física. 

Assim, esta proposta tenta adaptar-se à realidade de São Luís de Maranhão ao pretender 

conhecer, valorizar, e utilizar os conhecimentos da cultura corporal, especificamente no que diz 

respeito às modalidades de danças e lutas, tendo os docentes o papel essencial em relação ao 

esclarecimento sobre os aspetos técnicos e táticos, aos mitos, à ética e aos fenómenos de 

discriminação (de género, ético-racial, de competências e de pessoas com deficiências). 

No que tange à questão do género, as aulas mistas de Educação Física podem dar a 

oportunidade para que alunos e alunas convivam em harmonia, promovendo a aprendizagem 

sobre como ser tolerantes. Aprendem, assim, a não mais discriminar, mas sim a compreender as 

diferenças, de forma a não reproduzir estereótipos. 

Partindo do pressuposto de que a dança pode e deve estar presente nas aulas de Educação Física 

e de que a sua ausência priva o aluno de competências muito importantes no âmbito do 

desenvolvimento mental, corporal e cultural, considera-se, pois, importante desenvolver um 
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trabalho formativo com os docentes no âmbito do ensino e da aprendizagem da dança através da 

formação contínua de professores. 

Para que se possa motivar os docentes menos interessados na temática, torna-se necessário 

desenvolver ações de sensibilização, workshops e projetos interdisciplinares que visem a 

compreensão da importância da dança tambor de crioula enquanto estratégia pedagógica 

propícia à aquisição de competências pelos alunos e de valorização da cultura local, sendo 

também essencial desconstruir conceitos distorcidos que os professores possam ter sobre esta 

manifestação cultural. 
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CONCLUSÃO 

A experiência do estágio supervisionado na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 

experiência completamente nova por nunca haver lecionado este nível de ensino nem as 

disciplinas de Matemática, Português, História, Geografia e Ciências, representou uma forma de 

aumentar conhecimentos, experimentar práticas diversas e partilhar saberes. 

O estágio supervisionado foi uma oportunidade de aperfeiçoar a articulação entre a teoria e a 

prática de ensino, contribuindo para melhorar as competências técnicas, científicas e 

pedagógicas. 

Tentando responder à pergunta de partida desta investigação: De que modo poderá a dança do 

tambor de crioula ser implementada no meio escolar em geral e nas aulas de Educação 

Física em particular? podemos explicitar as seguintes conclusões: 

- o tambor de crioula, como manifestação cultural presente na comunidade, favorece o resgate 

de tradições da comunidade na qual o aluno está inserido. A dança, no geral, contribui para o 

desenvolvimento de diversas competências e, por isso, para a eficácia do processo do ensino e 

da aprendizagem; 

- a resistência por parte de alguns professores quanto à possibilidade de ministrar o conteúdo de 

dança tambor de crioula prende-se com a falta de experiência na prática dos movimentos e com 

a falta de interesse dos docentes e dos alunos pela dança. Acresce o preconceito que persiste em 

confundir esta dança com secretismo religioso; 

- a implementação e a promoção da dança no meio escolar necessitam de medidas ou ações que 

não cabem primeiramente ao professor, sendo mais amplas por carecerem de uma reestruturação 

dos conteúdos e do currículo da disciplina de Educação Física do ensino da rede publica; 

- a dança, área que fundamenta esta discussão, contemplada na nova proposta curricular da rede 

municipal do ensino fundamental de São Luís de Maranhão poderia facilitar a implementação 

do tambor de crioula no meio escolar; 

- ao considerar-se a importância da inclusão da dança tambor de crioula como conteúdo na 

disciplina de Educação Física e mediante os resultados desta pesquisa, verifica-se a necessidade 

da ampliação dos conhecimentos e das práticas dos professores relativamente ao conteúdo no 

contexto do ensino e da aprendizagem; 
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- a realização de ações de formação, a reflexão em torno de falsas perceções que existem sobre a 

dança, a conceção, organização e implementação de projetos, pesquisas, oficinas e palestras e a 

divulgação dos resultados destas ações nas escolas poderá expandir os conhecimentos dos 

professores, preparando-os para a lecionação da dança no geral e do tambor de crioula em 

particular. 

A presente investigação constitui-se como um contributo para o conhecimento da perceção dos 

professores de Educação Física de São Luís de Maranhão sobre a possibilidade de introduzir 

novas práticas na disciplina, nomeadamente a dança. Estes dados são essenciais para qualquer 

debate e reflexão no intuito da elaboração de propostas de reformulação curricular. 

Ao mesmo tempo, esta pesquisa permitiu sensibilizar os docentes das escolas municipais de São 

Luís do Maranhão para a importância da dança do tambor de crioula. 

As respostas obtidas nesta investigação são, naturalmente, provisórias e inacabadas pelo que, no 

futuro sugere-se estudar que tipo de projetos subordinados ao tema do tambor de crioula foram, 

até ao momento, realizados nas escolas da rede municipal de ensino de São Luís no intuito de 

partilhar as boas práticas entre as escolas. 
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Apêndice 1. Fotografias tiradas pela autora durante o presente trabalho.  

 

 

 

Oficina da dança e percussão do tambor de crioula na escola. 
 

 

 

Apresentação da dança do tambor de crioula na festa junina da escola. 
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Oficina dos instrumentos de precussão. Tambores pequeno ou crivador, médio ou meião e 
grande ou roncador. 

 

 

 

 

Apresentação do projeto da dança do tambor de crioula no teatro Odylo Costa Filho. 
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Equipe do projeto com professores e alunos no teatro. 
 

 

Apresentação da dança do tambor de crioula na comunidade 
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Apêndice 2. Documento de consentimento assinado pelos professores participantes. 

  

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
Prezado(a) 
 

Venho por meio deste termo solicitar a sua participação no questionário 

elaborado para o projeto intitulado “A prática do tambor de crioula como 

possibilidade de estratégia de ensino aprendizagem”, sendo parte integrante de uma 

pesquisa de estudo para aquisição do título de Mestre na categoria de ensino do 1° e 

2° Ciclo do Ensino Básico, do Instituto Politécnico da Guarda. 

Eu___________________________________________________________, 

Telefone_________________, aceito livremente participar da pesquisa citado. 

 

São Luís, Ma ------ de -------- de 2017. 

 

------------------------------------ 

Assinatura do pesquisado(a) 

 

----------------------------------- 

Pesquisadora 
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Apêndice 3. Questionário aplicado aos professores. 

QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I. Caracterização pessoal e profissional 

Nas questões 1 a 4 registe a informação solicitada ou assinale com um X a opção que 

corresponde à sua situação. 

1. Idade ____ anos. 2. Género     Feminino            Masculino  

3. Tempo de serviço docente _____ anos. 

4. Habilitação acadêmica 

4.1. Bacharelato           ____ 

4.2. Licenciatura          ____ 

4.3. Mestrado               ____ 

4.4. Doutoramento       ____ 

4.5. Outra.                    ____      Qual? ______________________________ 

 

PARTE II. Dados de percepção dos professores 

1. Para cada conteúdo, assinale com um X o grau com que é trabalhado pelos alunos nas 

aulas de Educação Física, de acordo com a seguinte escala: 

 1. Não é trabalhado            2. É trabalhado  3. É muito trabalhado 

 1 2 3 

Esportes    

Dança    

Ginástica    

Lutas    

Caro(a) Colega, 

Este questionário insere-se num projeto de investigação que pretende conhecer a 

prática da dança nas aulas de Educação Física bem como a prática do Tambor de 

Crioula como possibilidade de estratégia de ensino aprendizagem. A sua opinião 

constituirá, por isso, uma preciosa ajuda. 

O questionário é anónimo e as respostas serão usadas apenas para efeitos deste 

projeto de investigação. 

O preenchimento demora, apenas, breves minutos. Agradecemos a sua colaboração. 

Junho de 2017 

Selma Sá 
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2. No rol de conteúdos abordados em sala de aula, qual o nível de importância que dá à 

dança?   

Nunca trabalhou a dança  

Trabalha esporadicamente (uma ou duas vezes durante o ano letivo)  

Trabalha uma vez por mês  

Trabalha uma vez por semana  

3. Na sua opinião, qual a estratégia pedagógica que mais poderá estimular a dança em sala 

de aula? (use a seguinte escala e assinale com um X) 

 1. Pouco estimulante            2. Estimulante  3. Muito estimulante 

 1 2 3 

Aula expositiva    

Aula prática    

Exibição de filmes de danças ou vídeos de coreografias    

Visitas de estudo     

Outra. Qual?______________________________________    

4. Qual a sua opinião sobre a importância da dança na vida dos alunos? (use a seguinte 

escala e assinale com um X) 

 1. Pouco importante            2. Importante  3. Muito importante 

 1 2 3 

Melhora a coordenação    

Ajuda no convívio social    

Aumenta a auto estima    

Permite a interdisciplinaridade    

Desenvolve a criatividade    

Outra. Qual?______________________________________    

5. Se lhe fosse dado a escolher, qual o estilo de dança que trabalharia com os seus alunos? 

____________________________________________ 

6. Conhece a dança do Tambor de Crioula? (assinale com um X) 

Sim    Não  

7. Assistiu a alguma apresentação da dança do Tambor de Crioula? (assinale com um X) 

Sim    Não  
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8. Na escola, já alguma vez trabalhou a dança do Tambor de Crioula com os seus alunos? 
(assinale com um X) 

Sim    Não  

9. Caso tenha respondido “Não” na questão anterior, passe para a questão número 10.  

Quando apresenta a dança do Tambor de Crioula como conteúdo da disciplina, qual o 

nível de aceitação pelos alunos? 

Não gostam e não se envolvem  

Gostam mas não se envolvem  

A minoria gosta e envolve-se  

A maioria gosta e envolve-se  

Outra. Qual? ________________________________________  

10. Qual a dificuldade encontrada em trabalhar a dança do Tambor de Crioula na escola? 
(pode assinalar com um X mais do que uma opção) 

Não sabe o movimento da dança  

Falta de interesse nesse ritmo de dança  

Não conhece a dança  

Não considera que os alunos gostem da dança  

Outra. Qual? ________________________________________  

11. Que importância poderia ter para os alunos a prática da dança do Tambor de Crioula 

nas aulas de Educação Física? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

 

 

 

 

 


