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O presente estudo se insere entre investigações científicas que tratam sobre o conhecimento da 

Dança na formação dos professores de Educação Física– indivíduos dos quais depende em 

parte, em função de qualidade da atuação pedagógica, científica e política, os rumos que podem 

ter a formação humana de crianças, jovens e adultos e a construção da cultura, em especial a 

cultura corporal (dança). Assim, esse estudo surge da necessidade de identificar como vem se 

dando o trato com o conhecimento da Dança nos projetos de formação de professores de 

Educação Física das Instituições Ensino Superior do Recôncavo Bahia -Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB), Faculdade Mariza Milza (FAMAM) e Universidade Norte do 

Paraná (UNOPAR). Para tanto, objetivamos:identificaras concepções de dança que vem sendo 

apresentadas nas IES; Analisaros documentos oficiais dos cursos (projeto politico-pedagógico, 

plano de curso e ementa dos componentes curriculares que tartam do conteúdo dança) das 

instituições supracitadas; Discutir e apontar a concepção de Dança que deve fundamentar os 

currículos de formação de professoresde Educação Física.Sendo assim, para realizar uma 

investigação rigorosa e sistemática sobre a realidadee possibilidades do trato com conhecimento 

da Dança na formação de professores de Educação Física das IES do Recôncavo da Bahia, 

faremos uso dos princípios da pesquisaqualitativa utilizando das técnicas da pesquisa 

documental, bem como da aplicação dequestionários com perguntas fechadas. Para tanto, 

utilizaremos da técnica da análisede conteúdo enquanto um instrumento de pesquisa, para 

analisarmos o conteúdo dosdocumentos oficiais das IES. Após a analise dos dados, buscaremos 

contribuir na produção de conhecimento a cerca do trato com o conhecimento da Dança na 

formação de professores, bem como, discutir a concepção de Dança que deve fundamentar a 

organização do trabalho pedagógico dos referidos cursos. 
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