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Resumo da Tese: 

Esta tese, com foco na formação do professor de dança para o contexto escolar, concentrou-se em investigar como 
está ocorrendo a formação do professor de dança em um cenário público universitário particularmente preparado para 
isso, com acúmulo de produção de conhecimento na área e com profissionais referenciais no campo, por quem há 
muito tempo vem se dedicando à sua causa e consequente expansão no meio acadêmico. Conduziu-se pela seguinte 
questão: Que percursos formativos se inscrevem no processo de aprender a ser professor de dança no contexto de um 
curso de licenciatura que se destaca pela tradição na área? Teve por objetivo geral compreender como vem se 
configurando a formação inicial do professor de dança no Brasil, no contexto de uma Universidade Pública com 
trajetória consolidada na área, e por objetivos específicos analisar a proposta curricular que sedimenta o curso 
investigado; interpretar as visões/impressões/concepções dos formadores coordenadores e professores, e dos 
professores em formação inicial acerca das práticas de formação em curso; analisar as fontes de conhecimento 
profissional mobilizadas pelos professores para favorecer a formação pretendida, tendo como horizonte a ideia de 
prática reflexiva. Duas perspectivas teóricas da formação docente funcionaram como catalisadores do processo de 
investigação – a ideia de profissional prático reflexivo (SCHÖN, 2000) em articulação com o conhecimento profissional 
docente (SHULMAN, 2014). Metodologicamente, desenvolveu-se com análise documental e entrevistas narrativas, 
tendo como aporte epistêmico-metodológico a perspectiva (auto)biográfica. A escolha do campo e dos sujeitos 
apontou para uma definição intencional e proposital, com critérios e perfis predefinidos . Pelas marcas de tempo e 
tradição, chegou-se à Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia como o campo da pesquisa , e a 13 sujeitos 
com diferentes funções e atuações dentro da instituição (coordenadores, professores formadores e professores em 
formação inicial). A pesquisa ouviu ainda duas professoras formadoras de outras instituições de ensino superior, na 
condição de informantes privilegiadas. A análise foi construída em dois eixos: a formação inicial do professor de dança, 
e as concepções e práticas de formação em dança. Sobre o primeiro eixo analítico, os resultados da pesquisa indicam 
que as experiências trazidas pelos estudantes são consideradas nos processos de ensino e aprendizagem em dança, 
assim como a reflexão acerca dos elementos da dança e a vivência no campo artístico. Defende-se a aproximação 
entre a dimensão artística e a pedagógica, e o diálogo entre a formação inicial e a escola básica. Curricularmente 
observou-se a atuação em módulos interdisciplinares, o embasamento das ações dos formadores a partir do eixo 
pedagógico do curso – dança como tecnologia educacional –, e uma visão dialógica e multirreferencial de ensino. 
Sobre o segundo eixo analítico, constatou-se a compreensão da dança enquanto arte, a presença de metodologias 
favorecedoras de processos criativos, e uma concepção de formação interativa e colaborativa. Verificou-se elementos 
da prática reflexiva na formação do professor de dança para o contexto escolar. Concluiu-se que essa perspectiva 
formativa, com ênfase na experimentação, nos processos criativos, na reflexão e no trabalho colaborativo, se expressa 
como o próprio conhecimento pedagógico do conteúdo do professor de dança. 
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