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RESUMO 

 

 

A dança inserida no processo educacional, não se limita apenas na aquisição de 
habilidades, a dança pode contribuir para o aprimoramento das habilidades básicas, 
e dos padrões fundamentais do movimento, bem como no desenvolvimento das 
potencialidades humanas e sua relação com o meio onde se insere. Além de favorecer 
no processo de construção de conhecimento. Este trabalho tem como objetivo analisar 
os aspectos da dança no contexto da Educação Física Escolar. E problemática 
norteadora da pesquisa: Quais os benefícios da dança como conteúdo pedagógico 
nas aulas de Educação Física no processo de ensino aprendizagem do aluno? Esta 
monografia foi constituída em dois capítulos principais: um capítulo relata sobre o 
processo histórico da Educação Física e da dança. O segundo capítulo discorre sobre 
os aspectos da dança nas aulas de Educação Física Escolar, permeando sobre a 
dança na escola e o conteúdo da dança na Educação Física. A dança, sendo uma 
experiência corporal, possibilitará aos alunos novas formas de expressão e 
comunicação, levando-os à descoberta da sua linguagem corporal, que contribuirá 
para o processo ensino aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Educação Física, Dança, Processo ensino aprendizagem.  
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ABSTRACT 
 

 
Dance inserted into the educational process is not limited only to the acquisition of 
skills, dance can contribute to the improvement of basic skills and fundamental 
patterns of movement, and the development of human potential and their relationship 
with the environment in which it operates . In addition to foster knowledge building 
process. This work aims to analyze aspects of dance in the context of physical 
education. And guiding problematic of the research: What are the benefits of dance as 
educational content in physical education classes in the teaching process student 
learning? This monograph was incorporated into two main chapters: a chapter reports 
on the historical process of physical education and dance. The second chapter 
discusses aspects of dance in classes of Physical Education School, permeating about 
dance school and dance content in physical education. Dance, being a body 
experience, enable students to new forms of expression and communication, leading 
them to the discovery of his body language, which contribute to the learning process. 

 

Key-words: Physical Education, Dance , teaching learning process  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho é a soma de partes de reflexões sobre os aspectos da 

dança na Educação Física Escolar, aliada ao processo de ensino aprendizagem 

trabalhando para o desenvolvimento integral dos alunos.  

A Dança inserida no processo educacional, não se limita apenas na aquisição 

de habilidades, a dança pode contribuir para o aprimoramento das habilidades 

básicas, e dos padrões fundamentais do movimento, bem como no desenvolvimento 

das potencialidades humanas e sua relação com o meio onde se insere. Além de 

favorecer no processo de construção de conhecimento. 

Esta monografia partiu da seguinte problemática: Quais os benefícios da dança 

como conteúdo pedagógico nas aulas de Educação Física no processo de ensino 

aprendizagem do aluno?  

E como sugerida hipótese: a dança como prática pedagógica pode contribuir 

com o desenvolvimento dos alunos nos aspectos afetivo e social, proporcionando ao 

aluno mudanças internas e externas, no que se refere aos aspectos motores, 

cognitivos, contribuindo suas relações social e afetiva.   

 Assim justifica-se que a dança quando inserida do contexto da Educação 

Física Escolar não pretende formar bailarinos, e sim oferecer ao aluno uma relação 

mais efetiva de aprender e expressar-se criativamente através do movimento.  

Os objetivos desta monografia foram analisar, sob forma bibliográfica, a dança 

no contexto da Educação Física Escolar. Analisar os aspectos históricos da dança e 

da Educação Física e identificar o conteúdo referente a dança desenvolvida na escola. 

A metodologia adotada para este estudo foi de cunho exploratório. Utilizou-se 

das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, desenvolvendo reflexões 

teóricas dos conceitos que norteiam a temática estudada, favorecendo a 

familiarização e elevação do conhecimento e compreensão do eixo problematizador 

da pesquisa, bem como ajudando no desenvolvimento da hipótese definida. 
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Esta monografia foi constituída em dois capítulos principais: um capítulo relata 

sobre o processo histórico da Educação Física e da dança. O segundo capítulo 

discorre sobre os aspectos da dança nas aulas de Educação Física Escolar, 

permeando sobre a dança na escola e o conteúdo da dança na Educação Física. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) documento do Ministério da 

Educação (MEC), norteou este trabalho no que se refere às leis que definem a 

inclusão da Educação Física bem como da dança como conteúdo pedagógico escolar.  

A pesquisa sobre os aspectos históricos da Educação Física e da dança foram 

apoiados sobre a literatura de Ramos (1983), Oliveira (2011), Darido (2011) e Soares 

(2001). Para pesquisa sobre os aspectos da dança nas aulas de Educação Física, e 

o conteúdo da dança citamos como principais referências bibliográficas os autores 

Santos e Figueiredo (2006), Gariba (2007), Nascimento (2011), Sborquia (2002) e 

Ehrenberg e Gallardo (2005).   

Tais estudiosos apontam a dança como de suma importância no processo de 

ensino aprendizagem do aluno, por incluir uma riqueza de movimentos que envolvem 

corpo, espírito, mente e emoções. A dança favorece ao aluno uma experiência 

corporal livre e prazerosa, pautada nos movimentos e gestos expressivos. Por meio 

de ações que envolvem a dança, o processo de aprendizagem ocorre de forma direta 

e íntima, pois o aluno assimila informações com o corpo, mente e emoções. 

 

 



 
 

 

2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DA DANÇA 

 

 

Para uma abordagem mais completa e de melhor entendimento do objetivo 

desta pesquisa, é que apresento neste capítulo uma contextualização histórica sobre 

a Educação Física no Brasil, abrangendo desde os seus primórdios até os tempos 

atuais. A história da Educação Física é observada desde as atividades da pré-história, 

na busca da sobrevivência, bem como nas atividades dos primeiros habitantes do 

Brasil e durante toda sua evolução histórica. 

Para melhor desenvolver essa abordagem utilizei como referência os autores 

Vitor Marinho de Oliveira e o livro A Educação Física no Brasil. A autora Carmen Lucia 

Soares, com o livro A Educação Física no Brasil: Saúde, Higiene, Raça, e Moral. Bem 

como o livro da autora Suraya Cristina Darido, O Contexto da Educação Física na 

Escola e por fim o autor Jair Jordão Ramos e seu livro Os Exercícios Físicos na 

História e na Arte: dos Primórdios aos Nossos Dias.  O documento disponibilizado 

pelo Ministério da Educação sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais da 

Educação Física foi de suma importância para compor este capítulo sobre a história 

da Educação Física no Brasil. 

 

 

2.1 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL 

 

  A Educação Física no Brasil pode ser dividida historicamente em cinco 

períodos. Conforme Ramos (1983 p. 15), a prática de exercícios físicos vem da Pré-

História, afirma-se na Antiguidade, estaciona na Idade Média, fundamenta-se na Idade 

Moderna, e sistematiza-se nos primórdios da idade contemporânea.  

 Na Pré-História a Educação Física é relacionada a luta pela sobrevivência. 

Segundo Ramos (1983, p.16), o homem pré-histórico tinha sua vida cotidiana pautada 

nas questões de ataque e defesa, sendo assim, a prática de exercícios físicos era 

executada de forma espontânea e natural. 

 Oliveira (2011) associa as primeiras atividades físicas dos habitantes do Brasil 

às realizadas na Pré-História. 
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As atividades físicas dos primeiros habitantes do Brasil eram 
semelhantes. Se não iguais, àquelas já analisadas na pré-história. 
Nossos indígenas ainda não conheciam os metais, estando ainda na 
idade da pedra lascada. Eram muito hábeis e, na luta pela 
sobrevivência, praticavam diversas atividades físicas. O arco e flecha, 
a natação, a luta, a caça, a pesca, a montaria, a canoagem e as 
corridas faziam parte do seu dia a dia (OLIVEIRA, 2011, p. 57). 

 

 Ainda conforme Oliveira (2011, p. 57), a contribuição original dos indígenas à 

Educação Física brasileira foi a peteca. Contudo os negros escravos advindos da 

África, trouxeram a capoeira, atividade criativa mistura de ritual e de luta, 

representaram os primeiros elementos da Educação Física no Brasil. 

No Brasil Império, na segunda metade do século XIX, surgem os primeiros 

documentos escritos tratando da Educação Física, enfocando principalmente os 

conceitos de higiene.  De acordo com Soares (2001, p. 58), o Estado reconhece a 

importância política das ações médicas, e sua vertente higienista as quais influencia 

e condiciona de modo decisivo a Educação Física brasileira. A Educação Física deste 

período tem como principal preocupação a melhoria da saúde e da higiene da 

população. 

Expressão dessa influência pode ser apreendida pelo pensamento 
pedagógico brasileiro, veiculados por autores representativos desse 
pensamento, tais como Rui Barbosa e Fernando Azevedo, por meio 
de publicações, discursos e conferências. Esses autores revelam 
estreita e orgânica vinculação de seus discursos pedagógicos aos 
discursos médico-higienistas. Quanto à Física, particularmente a 
escolar, privilegiam em sua proposta pedagógica aquela de base 
anatomofisiológica retirada do interior do pensamento higienista 
(SOARES, 2001, p. 59). 

 

Segundo Oliveira (2011, p. 60), os primeiros livros sobre Educação Física 

chegaram no Brasil incluindo em seu conteúdo assuntos absolutamente diversos da 

Educação Física atual: eugenia, puericultura, gravidez etc. o Ginásio Nacional (hoje 

Colégio Pedro II), foi criado em 1837 como instituição modelo, incluindo a ginástica 

nos seus currículos. 

Conforme Betti (apud Darido, 2011, p. 2), a introdução da Educação Física 

oficialmente ocorreu nas escolas do Brasil em 1851, com a reforma de Couto Ferraz, 

ainda que a preocupação com a inclusão de exercícios físicos, na Europa, remonte 

ao século XVIII, com Guths Muths, J.J Rosseau, Pestalozzi e outros. 
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Para Oliveira (2011, p. 61), assim como a já citada vertente higienista 

influenciou a história da Educação Física no Brasil, a tendência militarista também deu 

sua contribuição na divulgação das atividades físicas. A partir de 1858, o exercício 

físico tornou-se obrigatório nas Escolas Militares. 

 
No modelo militarista, os objetivos da Educação Física na escola eram 
vinculados à formação de uma geração capaz de suportar o combate, 
a luta, para atuar na guerra: por isso era importante selecionar os 
indivíduos “perfeitos” fisicamente e excluir os incapacitados (DARIDO, 
2011, p 03). 
 

Ainda para Darido (2011, p 03), as duas concepções, higienista e militarista era 

disciplinas essencialmente práticas, não necessitando de fundamentação teórica, o 

que levava a não distinção clara entre Educação Física e a instrução física militar.  

 Segundo Oliveira (2011, p. 63), Rui Barbosa foi um grande propulsor com suas 

recomendações com relação à reforma do ensino relacionada à educação física.  

Para Soares (2001, p. 76), o argumento que Rui Barbosa usara para justificar 

o ingresso da Educação Física nas escolas, traduz com qualidade as funções 

apontadas evidenciando a vertente médico higienista presente na ideologia do Estado 

brasileiro. 

[...] a ginastica além de ser o regime fundamental para a reconstituição 
de um povo cuja virilidade se depaupera e desaparece de dia em dia 
a olhos vistos, é ao mesmo tempo, um exercício eminentemente, 
insuperavelmente moralizador, um grande germem de ordem e um 
vigoroso alimento da liberdade. Dando à criança uma presença erecta 
e varonil, passo firme e regular, precisão e rapidez de movimentos, 
prontidão no obedecer, asseio no vestuário e no corpo, assentamento 
insensivelmente a base de hábitos morais, relacionados pelo modo 
mais íntimo com o confronto pessoal e felicidade da futura família, 
damos lições práticas de moral talvez mais poderosas do que os 
preceitos inculcados verbalmente (BARBOSA, apud SOARES, 2001. 
P 76). 

 

Oliveira (2011, p. 63), cita as recomendações, argumentadas por Rui Barbosa 

no decreto n 7.247 de 19 de abril de 1879, assinado por Carlos Leôncio de Carvalho 

na intensão de incorporar à ginástica nos currículos escolares:  

a) Obrigatoriedade da Educação Física no jardim de infância e nas escolas 

primárias e secundárias, como matéria e sem ser relacionada ao horário do 

recreio; 

b) Distinção entre os exercícios físicos para os alunos e para as alunas; 
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c) A prática do exercício físico ao menos 4 vezes por semana, com duração de 

30 minutos; 

d) Valorização do professor de Educação Física, equiparando aos direitos dos 

demais professores; 

e) Contratação de professores de Educação Física de competência reconhecida 

na Suécia, Saxônia e Suíça; 

f) Instituição de um curso de emergência em cada escola normal para habilitar os 

professores atuais de primeiras letras ao ensino da ginástica. 

  

Na primeira fase do Brasil República, a partir de 1920, é que vários estados da 

federação começam a realizar suas reformas educacionais e incluem a Educação 

Física como o nome mais frequente de ginástica (BETTI, apud DARIDO, 2011 P. 2).  

Em 1933, foi fundada a Escola de Educação Física do Exército, que também 

permitia o ingresso de professores civis (OLIVEIRA, 2011, p 65). 

Darido (2011, p. 3) após as grandes guerras, o discurso predominante na 

Educação Física passa a ser “A Educação Física é um meio de educação”. Esse 

discurso visava promover a chamada educação integral.  

 

Os governos militares que assumiram o poder em março de 1964 
passaram a investir pesado no esporte, na tentativa de fazer da 
Educação Física um sustentáculo ideológico, na medida em que ela 
participaria na promoção do País através do êxito em competições de 
alto nível. Nesse período, a ideia central girava em torno do Brasil-
Potência, no qual era fundamental eliminar as críticas internas e deixar 
transparecer um clima de prosperidade e desenvolvimento (DARIDO 
2011, p. 4). 
 

Para Darido (2011, p. 4) o modelo esportivista, também chamado de 

mecanicista, tradicional e tecnicista, começou a ser criticado, principalmente a partir 

da década de 1980. Entretanto, essa concepção esportivista ainda está presente na 

sociedade e na escola atual. 

Conforme Darido e Rangel (2005) durante a década de 1980, a resistência à 

concepção biológica da Educação Física foi criticada em reação ao predomínio dos 

conteúdos esportivos.  

Atualmente, coexistem na Educação Física, diversas concepções, modelos, 

tendências ou abordagens, que tentam romper com o modelo mecanicista, 

esportivista e tradicional que outrora foi embutido aos esportes. Entre essas diferentes 
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concepções pedagógicas pode-se citar: a psicomotricidade; desenvolvimentista; 

saúde renovada; críticas; e mais recentemente os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) (Brasil., 1997). 

Darido (2011, p. 7 a 19), traz uma análise detalhada sobre essas abordagens. 

Como poderemos conferir em síntese, a seguir. 

 A concepção pedagógica psicomotricidade, inicialmente voltada para o 

atendimento de alunos com deficiência motora e intelectual. É o primeiro movimento 

mais articulado que surgiu a partir da década de 1970, em oposição aos modelos 

pedagógicos anteriores. Tem como objetivo o desenvolvimento psicomotor, 

extrapolando os limites biológicos e de rendimento corporal, incluindo e valorizando o 

conhecimento de ordem psicológica. Para isso a criança deve ser constantemente 

estimulada a desenvolver sua lateralidade, consciência corporal e a coordenação 

motora. No entanto, sua abordagem pedagógica tende a valorizar o fazer pelo fazer, 

não evidenciando o porquê de se fazer e como o fazer. 

Já o modelo desenvolvimentista, busca propiciar ao aluno condições para que 

seu comportamento motor seja desenvolvido, oferecendo-lhe experiências de 

movimentos adequados às diferentes faixas etárias. Neste modelo, cabe aos 

professores observarem sistematicamente o comportamento motor dos alunos, 

buscando verificar em que fase de desenvolvimento motor eles se encontram, 

observando os erros e oferecendo informações relevantes para que os sejam 

superados. 

   A perspectiva pedagógica saúde renovada, tem por finalidade ressaltar os 

aspectos conceituais relevantes à importância de se conhecer, adotar e seguir 

conceitos relacionados à aquisição de uma boa saúde.   

Já as abordagens pedagógicas críticas, sugerem que os conteúdos 

selecionados para as aulas de Educação Física devem propiciar a leitura da realidade 

do ponto de vista da classe trabalhadora. Nessa visão a Educação Física é entendida 

como uma disciplina que trata do conhecimento denominado cultura corporal, que tem 

como temas, o jogo, a brincadeira, a ginástica, a dança, o esporte, etc., e apresenta 

relações com os principais problemas sociais e políticos vivenciados pelos alunos. 

Em 1996, com a reformulação dos PCNs, é ressaltada a importância da 

articulação da Educação Física entre o aprender a fazer, o saber por que se está 

fazendo e como relacionar-se nesse saber (Brasil., 1997). De forma geral, os PCNs 

trazem as diferentes dimensões dos conteúdos e propõe um relacionamento com 
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grandes problemas da sociedade brasileira, sem no entanto, perder de vista o seu 

papel de integrar o cidadão na esfera da cultura corporal. Os PCNs buscam a 

contextualização dos conteúdos da Educação Física com a sociedade que estamos 

inseridos, devendo a Educação Física ser trabalhada de forma interdisciplinar, 

transdisciplinar e através de temas transversais, favorecendo o desenvolvimento da 

ética, cidadania e autonomia. 

A evolução da Educação Física como conteúdo curricular é expressa nas 

correntes pedagógicas que em sua multiplicidade busca o desenvolvimento global do 

aluno. 

 

 

2.2 HISTÓRIA DA DANÇA 

 

Conforme Silva (2009, p. 01), os primeiros registros históricos referentes à 

dança, datam do Período Paleolítico Superior. Na construção histórica do esporte e da 

Educação Física, a dança ocupa um lugar central, pois dela se origina a arte do 

movimento. E esta manifestação artística acompanha a vida humana na Terra desde 

seus primórdios 

Segundo Langendonck (2011, p. 03), os movimentos das danças primitivas 

executadas pelos homens das cavernas ficaram registrados em desenhos gravados 

em rochas, pedras e paredes de cavernas. Esses desenhos representam cenas de 

pessoas dançando em volta de animais e vestidas com suas peles, são imagens de 

homens imitando os movimentos dos animais. Nessa época a dança era diretamente 

relacionada à sobrevivência e utilizavam-se da dança como rituais que impediam 

possíveis intervenções da natureza que prejudicasse as suas atividades. Ainda 

segundo o autor essas imagens podem ser encontradas na Serra da Capivara no Piauí 

– Brasil em Fulton´s Rock na África do Sul em Altamira na Espanha e em Lascaux na 

França.  

Para Couri (2014), a dança para o homem pré-histórico era referenciada aos 

animais e aos Deuses, pois os mesmos viviam para os animais através da caça, da 

pesca e da coleta, atividades que garantiam a sua sobrevivência. 
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Figura 1: A dança na época dos homens pré-históricos 

Fonte: Couri, 2014 

 

Já para Bertoni (apud SILVA 2009, p. 01), foi a necessidade interior ligada à 

espiritualidade que motivou o homem a dançar, muito mais que o físico. Essa 

necessidade espiritual está para o autor ligada às necessidades materiais do homem 

primitivo uma vez que os mesmos necessitavam do amparo, abrigo, alimento, defesa, 

conquista, de procriação, saúde, comunicação e principalmente de desvendar os 

mistérios do mundo à sua volta. 

Para Langendonck (2011, p 03), no período Neolítico, datado por volta de 6500 

a.C, quando o homem passa a fixar-se em lugares determinados, deixando assim de 

serem nômades. Foi nesse período que surgira a agricultura e pecuária, pois fixados 

em uma terra o homem passou a plantar para comer e a criar animais para seu próprio 

consumo. Nesse período a dança tem outro sentido que de festejar a terra para o 

preparo da plantação, da colheita e fertilidade do rebanho através de rituais de 

oferendas, através da dança o homem se sintonizava com o ritmo da natureza sempre 

em conciliação com suas ações.  

  Conforme Silva (2009, p. 02), no período Neolítico a dança passou a obter um 

caráter artístico através da expressão musical, dando origem a danças especificas 

bem como ao surgimento de dançarinos ainda que em caráter primário.  Ainda nesse 

período identificou-se a divisão da dança em classes sociais distintas um caráter de 

distinção de classes e de gêneros relacionados aos seus respectivos papéis sociais 

dentro das sociedades. 

O Período Neolítico, ou das últimas culturas de tribo, já começou a 

apresentar os dois tipos de cultura distintas que se completam, e mais, 

que só existe um em função do outro: a cultura campesina e a 
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senhorial e a dança dos virtuoses, pagos para se exibirem para quem 

tem o poder ou o dinheiro (CAMINADA apud SILVA, 2009, p.03). 

 

 

2.2.1 Danças Milenares 

 

De acordo com Silva (2009, p. 03), historicamente a dança esteve envolvida 

em questões educativas e religiosas. Sendo assim utilizada por diversas civilizações 

como forma de educação e expressão religiosa, uma vez, que através da dança 

perceberam ser possível promover uma educação integrada entre corpo e mente e 

aproximando os indivíduos das divindades.  

Segundo Langendonck (2011, p 03), as danças no Egito por volta de 5000 a.C. 

tinham um caráter sagrado, homenageava aos deuses e deusas como Hathor, deusa 

da dança e da música que era representada por uma vaca que possuía o sol entre os 

chifres e o deus Bés um anão coberto com pele de leopardo, considerado o inventor 

da dança. 

 Para Silva (2009, p. 03), as danças no Egito eram voltadas para a adoração 

das divindades, sendo realizadas de forma ritualísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Danças Milenares – Egito 

Fonte: Histdança, 2012 

 

 

Conforme Langendonck (2011, p 04), os egípcios realizavam outros cultos 

realizados todos os anos a exemplo do culto dedicado a Osíris, considerado o deus 

da luz, e do ensinamento da agricultura, esse culto só acontecia em época de cheia 



20 
 

do rio Nilo, pois as cheias e vazantes do rio Nilo comandavam os trabalhos de 

semeadura e colheita, que eram celebrados com danças na primavera. 

Silva (2009, p. 03), relata que a dança na Índia seguia os conceitos de energia 

e sabedoria inspirada na atividade divina em tributo à trindade básica do hinduísmo. 

Já Langendonck (2011, p 04), diz que na Índia por volta de 2000 a.C., as danças 

têm origem na invocação a Shiva (deus da dança). A dança de Shiva busca 

estabelecer uma união com a natureza. O ritmo da dança estava associado à criação 

contínua do mundo, e a sua manutenção. A dança indiana envolve todo o corpo, com 

movimentos elaborados de pescoço, olhos boca, mãos, ombros e pés. Os indianos 

passam suas danças de geração a geração como um movimento sem fronteiras entre 

o material e o espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Danças Milenares – Índia  

Fonte: Histdança, 2012 

 

 Na Grécia, conforme Silva (2009, p. 03), a dança apresenta grande importância 

desde os primórdios de sua existência. A dança está presente em seus mitos, lendas, 

cerimônias, literatura. Considerada como importante para a formação dos cidadãos a 

dança é mantida como matéria obrigatória na formação dos cidadãos, para os jovens 

a música era uma preparação corporal no desenvolvimento da coragem para as 

batalhas, através da dança também se cultuava o corpo esbelto e belo.  

 

De acordo com Langendonck (2011, p 05), os rituais religiosos, a crença na 

mágica integrava a dança na Grécia, os cidadãos gregos usavam máscaras e 

dançavam para seus inúmeros deuses. Um dos deuses mais conhecido na Grécia é 

Dionísio, deus da fertilidade e do vinho. 

Para os gregos a dança estava aliada ao ideal de perfeição associada ao 

equilíbrio entre o corpo e o espírito, por esse motivo a dança era muito valorizada 
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entre os gregos, pois assim como o esporte a dança proporcionava ao indivíduo um 

corpo bem moldado. Acreditava-se também que a dança contribuía para o equilíbrio 

da mente e aperfeiçoamento do espírito, bem como, agilidade necessária para a vida 

militar. Mas com o declínio da cultura grega a dança passa a ser considerada apenas 

um entretenimento. 

 

O ideal de perfeição grega consistia na harmonia entre o corpo e o 

espírito; a beleza das formas físicas e o espírito forte eram requisitos 

altamente solicitados pela educação grega. Assim os exercícios de 

esporte e da arte da dança eram integrados desde a infância, a 

formação do soldado-cidadão (SILVA apud NANNI, 1995, p.04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ninfas dançando com o deus grego Apolo  

Fonte: Couri, 2014 

 

 

 

2.2.2 A dança da Idade Média à atualidade 

 

 

Conforme Silva (2009, p. 04), na Idade Média ao contrário do que já vimos o 

corpo era renegado em virtude da razão humana estar pautada na salvação da alma. 
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Com esse propósito a dança foi banida pelas autoridades eclesiais, uma vez que a 

mesma era uma forma de expressar as emoções, através da utilização do corpo, e ao 

mesmo tempo atrelada ao prazer e ao divertimento. Contudo a igreja passou a utilizar 

a dança como forma de atrair fieis necessitados para catequização.  Com a proibição 

da igreja a dança saiu das aldeias e passou a ser praticada nos salões da nobreza. 

Adaptada à finesse da corte, as danças posteriormente foram convertidas no Ballet 

Clássico (dança teatral). 

Ainda conforme a mesma autora, a partir dessa época a dança teatral adotou 

vários estilos: o Ballet Romântico onde predominavam os contos de fadas, 

no Ballet de Ação onde é retratada a vida cotidiana através de seus personagens e 

na sequência o ballet Clássico serviu de referência para o aparecimento de grande 

parte das modalidades que conhecemos hoje. 

De acordo com Langendonck (2011, p 06), no período renascentista entre os 

séculos XV e XVI surgem os movimentos de renovação nos âmbitos sociais e 

culturais. Nesse período a dança se desenvolve em Florença, na Itália, no palácio da 

família Médici, onde, nas festas, eram apresentados espetáculos chamados de trionfi 

triunfos, que simbolizavam riqueza e poder. Diversos artistas eram convidados a 

colaborar na preparação dessas festas, entre eles Leonardo da Vinci. 

Ainda conforme Langendonck (2011, p 09) a dança seguindo a concepção do 

movimento artístico Romantismo se desenvolve na França com o balé romântico se 

estendendo posteriormente por toda a Europa. Em suas coreografias eram retratadas 

histórias de heroínas tristes e enlouquecidas pelo amor. As coreografias tinha um 

conteúdo emocional, criando um mundo de ilusão, tendo como personagens as fadas, 

feiticeiras, vampiros e outros seres imaginários. 

O século XX, conforme Langendonck (2011, p 11), era um tempo de novas 

descobertas cientificas e consequentemente de grandes progressos sociais. Nasce 

então era industrial, a modernidade expressa no automóvel, avião, imagens de 

cinema, pela moda e esporte realçados pela iluminação elétrica. Nesse novo cenário 

a dança busca novas formas, e surge daí duas grandes tendências: o balé 

neoclássico, e a contestação daquelas antigas propostas pela dança moderna e 

contemporânea. 

No século XX surgiu a Dança Moderna que rejeitou os artifícios e o 

rigor acadêmico do Ballet Clássico e fundamentou-se pela liberdade 
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expressiva do corpo refletindo o contexto histórico na qual surgiu, um 

mundo industrializado onde o homem busca novas relações consigo 

mesmo e com a sociedade em que vive. A partir deste momento e 

ainda nos nossos dias surgem as mais variadas modalidades de 

dança, sempre atendendo, como desde o princípio, as necessidades 

de expressão e comunicação da humanidade explorando as infinitas 

possibilidades do movimento corporal (SILVA, 2009, p. 06). 

 

Conforme Silva (2009, p. 06), a dança como arte, vêm se mostrando inserida 

no processo educacional, quer seja no ambiente escolar quanto nas escolas 

especializadas, associando as diversas habilidades. A dança, segundo o autor, é fonte 

de expressão da corporeidade da humanidade, e busca atender às metas da 

educação, contribuindo para o desenvolvimento integral do ser humano, envolvendo 

sua formação corporal e seu espírito de socialização, bem como sua criatividade, 

incentivando as descobertas, pelos aspectos estéticos e éticos, desenvolvendo 

personalidade “A dança, portanto, como uma das vias de educação do corpo criador 

e crítico, torna-se praticamente indispensável para vivermos presentes, críticos e 

participantes na sociedade atual” (MARQUES apud SILVA, 2009, p. 06). 

A dança como ferramenta de expressão através da utilização corporeidade é 

apresenta-se como conteúdo indispensável a ser integrado nas aulas de Educação 

Física Escolar. 

Como podemos observar a dança é uma arte que traz em si um conteúdo 

histórico vivo e em constante evolução. Aproximar os alunos da dança é permitir que 

os mesmos aproximem-se da história, expressada pelos movimentos do corpo. 

 

 



 
 

3 ASPECTOS DA DANÇA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

 

3.1 DANÇA NA ESCOLA 

  

 Como podemos observar no capítulo anterior, a dança desde a antiguidade 

possuía características lúdicas como ritualistas não se desassociando do cuidado com 

o corpo. Dessa forma, Oliveira (2011, p. 14), menciona que “uma das atividades físicas 

mais significativas para o homem antigo foi à dança, utilizada como forma de exibir 

suas qualidades físicas e de expressar os seus sentimentos, era praticada por todos 

os povos, desde o paleolítico superior (60.000 a.C.).”  

A dança como linguagem da arte é considerada como um dos conteúdos da 

Educação Física revela diversas possibilidades de assimilação do mundo. De acordo 

com Tarkovisk (apud, Santos e Figueiredo, 2006, p. 107), o papel indiscutível da arte 

encontra-se na ideia de conhecimento e a dança é uma das expressões significativas 

que integra o campo de possibilidades artísticas, contribuindo para a ampliação da 

aprendizagem e a formação humana. 

A dança em qualquer que seja o período histórico ou as diferentes culturas 

sempre tendeu aos mesmos objetivos, ou seja, a vida, a saúde, a religião, a morte, a 

fertilidade, o vigor físico e sexual, e não podemos deixar de citar aqui que a dança 

sempre permeou os caminhos educacionais.  

 Conforme Santos e Figueiredo, (2006, p. 108), a dança ao longo da história 

vem assumindo várias formas, transformando-se de acordo com a sociedade. A dança 

favorece aos educadores possibilidades e vertentes a serem trabalhadas, 

principalmente no contexto escolar.  

 De acordo com Brasileiro (2006, p. 46), a dança dentro dos currículos escolares 

apresenta-se de forma descontextualizada na discussão sobre seleção cultural. 

Portanto, a associação da educação e da dança escolar não pode ser resumida 

apenas na execução de festas comemorativas, oferecendo uma ideia 
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simplista de que a “dança se aprende dançando”, pois a educação através da dança 

transpassa ao ato de dançar. Santos e Figueiredo (2006, p. 109), afirmam que: 

Ensinar dança na escola vai muito além de reproduzir o que se vê na 
mídia, ou o que o professor traz de casa pronto para passar aos seus 
alunos. Ensinar e aprender a dança é vivenciar, criar, expressar, 
brincar com o próprio corpo; é deixar-se levar pela descoberta de 
inimagináveis movimentos, é descobrir no corpo que o que é certo 

pode estar errado e o que é errado pode estar certo.  

De acordo com Nascimento (2011, p.14), a dança deve apresentar-se como 

uma proposta educativa, a ser ensinada com criatividade, expressão e comunicação 

promovendo relações com o cotidiano dos alunos, tendo para eles sentido e 

significado. 

 O estudo e compreensão da dança corporal vão muito além do ato de dançar, 

como afirma Sborquia e Gallardo, (apud GARIBA e FRANZONI, 2007, p. 162). Em 

conformidade, Gariba e Franzoni (2007, p. 162), salientam que a dança na escola 

busca uma forma de dança livre do academicismo, pois a mesma não se limita apenas 

ao fato de aprender técnicas e estilos, tais como o ballet clássico, jazz, moderno dentre 

outros. 

Para Pereira et al. (apud GARIBA, 2005, p. 02) a dança é um conteúdo 

fundamental a ser trabalhado na escola, pois a dança pode levar os alunos ao 

conhecimento de si próprios e ao conhecimento do outro a explorarem o mundo da 

emoção e da imaginação. A dança possibilita aos alunos criarem e explorarem novos 

sentidos e movimentos livres. A dança possibilita infinitas possibilidades de trabalho 

para o aluno com sua corporeidade. Vargas (apud GARIBA, 2005, p. 02) ainda 

completa, afirmando que a dança como atividade escolar consegue unir a 

sensibilização e conscientização no que se refere à postura, atitude, gestos e ações 

cotidianas como para as necessidades de expressar, comunicar, criar, compartilhar e 

interatuar na sociedade. 

Nesse contexto, Santos e Figueiredo (2006, p. 110) ressalta que cabe à escola 

abrir espaço para as experiências artísticas, em especial, para os vários elementos 

que a dança oferece, possibilitando o conhecimento do mundo brincando e inventando 

novas maneiras de conceber a realidade. Portanto: 
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A dança inserida na escola poderá ser desenvolvida de maneira que 
cada gesto e movimento possuam significados e significantes, e que 
haja relações entre o sentir, o pensar e o agir, no tempo e espaço 
conquistados. Com isso, a dança deve privilegiar a expressividade dos 
alunos, estimulando-os a construir conhecimentos através da 

criatividade (SANTOS e FIGUEIREDO, 2006, p. 110). 

 

Gariba e Franzoni (2007, p. 162) apontam a importância da dança escolar, 

valorizando a sua contribuição para a formação humana, pois a dança possibilita ao 

aluno agregar experiências na medida em que o desperta a criar novos olhares para 

o mundo, os estimulando a desenvolver sensibilização e concretização de valores, 

atitudes e ações cotidianas na sociedade a partir da realidade e do contexto nos quais 

os alunos estão inseridos.  

Marques (apud SANTOS e FIGUEREDO, 2006, p. 111) sugere que, ao pensar 

na dança no processo da educação escolar, os educadores estejam preparados para 

realizar o trabalho a partir do contexto e realidade dos alunos, transformando de forma 

consciente o conteúdo ensinado. “Assim levaremos o aluno a pensar na dança sempre 

como um processo individual, coletivo e social em que todos são produtores de 

saberes e conhecimentos”.  

Concordando com esse pensamento, Laban (apud NASCIMENTO, 2011, p.16), 

relata que a dança escolar, tem por objetivo auxiliar o desenvolvimento corporal, em 

sua totalidade, envolvendo elementos dentro e fora da escola como forma significativa 

de conhecimento para formação do ser humano. Para tanto é essencial que o 

professor de Educação Física compreenda a importância do papel da dança ensinada 

na escola e a tenha como aliada, ou seja, ele não deve ignorar o papel social, cultural 

e político do corpo em nossa sociedade, como é dito por Marques (1997, p. 23). 

 A inclusão da dança na escolar é de relevante importância, visto que, a dança 

possibilita ao aluno ao desenvolvimento de diversas habilidades, desde o 

conhecimento do próprio corpo, valorização dos movimentos, conhecimento cultural, 

integração social, habilidades para a comunicação, dentre tantos outros. A dança na 

escola apresenta-se como conteúdo multidisciplinar e de grande importância para o 

conteúdo metodológico da Educação Física 
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3.2 A DANÇA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A importância e o significado da Educação Física segundo Gariba e Franzoni 

(2007, p. 164) sugere reflexões sobre seus paradigmas, pois a sociedade em sua 

contemporaneidade requer dessa área a habilidade para trabalhar com múltiplos 

conhecimentos produzidos e usufruídos a respeito do corpo. Para Pinheiro (apud 

GARIBA e FRANZONI (2007, p. 164) a Educação Física, quando desenvolvida de 

forma consciente respeitando as diferenças e as individualidades de cada um e não 

dicotomiza o ser humano, entendendo que o corpo físico e o mental funcionam de 

modo integral.  

Para BRASIL nos PCNs (apud NASCIMENTO, 2011, p. 12 e 15) a Educação 

Física é compreendida como uma área que aborda um tipo de conhecimento, 

chamado cultura corporal de movimento, que tem como temas o Jogo, a ginástica, a 

dança, a capoeira e outras temáticas. A dança foi incluída em 1997 nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), sendo reconhecida como forma de conhecimento a 

ser ensinado na escola.   

Os PCNs da Educação Física apresentam a dança como forma de 
promover o conhecimento dos movimentos rítmicos e expressivos, 
reconhecendo que ela, pode contribuir na formação e humanização, 
auxiliando na exteriorização da imaginação, liberando sentimentos e 
emoções através dos movimentos.  A Dança tem como objetivo o 
desenvolvimento integral do aluno e deve ser ensinada na escola, 
direcionada ao contexto em que se insere enquanto conhecimento, 
artístico-cultural, social e educacional (BRASIL apud NASCIMENTO, 
2001, p.15). 

 

Como podemos observar os PCNs garantem ensino da dança na Educação 

Física Escolar, que conforme Nascimento (2011, p. 13), quando assinala uma direção 

que favorece o espaço previsto para o ensino da Dança escolar. Contudo, a autora 

questiona se a dança é realmente vista como um conteúdo importante a ser ensinado 

na escola, e se as aulas Educação Física realmente estão abertas para o ensino dos 

conteúdos rítmicos e expressivos. 
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Sborquia e Gallardo (apud NASCIMENTO, 2011, p. 13), endossa o 

questionamento do autor citado acima fazendo uma observação acerca da deficiência 

sobre os conteúdos da dança na Educação Física. 

Observa-se uma grande ausência de discussões sobre a dança, um 
dos conteúdos da Educação Física escolar a ser desenvolvido no 
espaço escolar. Este é um dos motivos para delimitar este estudo ao 
conteúdo da dança. Da mesma forma, evidenciamos que a dança é 
descontextualizada da cultura, e consequentemente marginalizada no 
currículo escolar, sendo apenas realizada mediante eventos 
extracurriculares. (SBORQUIA e GALLARDO, apud NASCIMENTO, 
2011, p.13). 

 Já Ehrenberg e Gallardo (2005, p. 123) em seus estudos apontam que a dança, 

na escola, assume as características mais tradicionais da Educação Física, visto como 

uma mera oportunidade de reprodução de movimentos rítmicos, os professores 

elaboram uma sequência coreográfica em decorrência de uma música e de acordo 

com uma data festiva, todos iguais, copiam a movimentação. Os autores ainda relatam 

que em suas pesquisas com professores, com questionamento sobre qual valor 

cultural que a dança possibilita aos alunos, muitos dos questionados disseram que 

nos conteúdos das aulas de dança eles buscam passar estes significados aos seus 

alunos valorizando a cultura nacional, apresentando danças típicas brasileiras, as que 

fazem parte da nossa história. 

Em análise a esses estudos, os autores citados, concluíram que o conteúdo 

das aulas mencionadas pelos pesquisados não contemplavam o contexto histórico 

cultural e social dos seus alunos, apenas oferecendo-lhes conteúdos que fazem parte 

da história nacional, mas que eles não conhecem por não se identificarem. Os autores 

ainda relatam que reconsiderando o conhecimento da Educação Física existem 

diversas manifestações culturais expressas pela dança, levando em consideração as 

regiões e suas especificidades, no mesmo país podemos encontrar uma gama 

diversificada de movimentos rítmicos. Contudo, os profissionais consultados que 

trabalham com dança no contexto da Educação Física Escolar, não levam essas 

peculiaridades em consideração como relatam os autores abaixo. 

Mas, o que encontramos no interior das escolas, quando não são 
movimentos mecânicos reproduzidos pelos alunos em função de uma 
data comemorativa, são as danças ditas folclóricas (este termo deveria 
ser conhecido com maior profundidade por aqueles que dizem 
trabalhar com ele) ou populares de diferentes regiões do país, mas 
ainda assim sendo reproduzidas sem interpretação de seus valores e 



29 
 

significados. Sinceramente não sabemos qual é o valor que se pode 
dar ao “ensino” (destacamos por considerarmos que ensino vai além 
da simples cópia) do Maracatu, por exemplo, a alunos de uma escola 
no interior de São Paulo, ou qualquer outra manifestação de dança, 
sem que os alunos sequer saibam sua origem, seu significado e suas 
reconfigurações dos dias atuais. Exaltamos aqui que não 
desconsideramos a importância de conhecer manifestações culturais 

longínquas, porém elas devem ser contextualizadas (EHRENBERG 
e GALLARDO, 2005, p. 124). 

 

De acordo com Sborquia (2002, p. 32), a inserção da dança no contexto da 

Educação Física Escolar ocorre quando a Educação Física utilizando do conteúdo da 

cultua corporal almeja a interpelação entre a ciência e a arte.  

Adotando uma visão multilateral da correlação da dança nas aulas de 

Educação Física Escolar a autora ressalta que: 

No ser humano o conhecimento racional-empírico-técnico jamais 
anulou o conhecimento simbólico, mítico, mágico ou poético. O ser 
humano é mais que técnica e racionalidade, ele se entrega, se dedica 
a danças, transes, magias, ritos. O ser humano é racional e irracional, 
sujeito de afetividade intensa e instável. O ser humano é complexo. É 
por isso que a dança se insere no contexto da Educação física, para 
possibilitar a relação do racional com o irracional. A Educação Física 
numa perspectiva critica e inserida no projeto educacional não pode 
estar alheia a estes saberes. Entende-se que estes deverão ser os 
pilares de sustentação do fazer pedagógico do professor de Educação 
Física na escola (SBORQUIA, 2002, p. 31). 

 

Retomando com Ehrenberg e Gallardo (2005, p. 124), a dança pode ser 

compreendida a partir de várias formas culturais. Essas manifestações culturas não 

podem ser estudadas desvinculadas de seu contexto social, político e histórico. A 

dança deve ir além do movimento, sendo assim ela será capaz de introduzir o seu 

aluno ao mundo que vive de forma crítica, levando-o a reconhecer-se como agente de 

possíveis transformações. 

Para que a dança seja desenvolvida de forma concreta, vindo a se consolidar 

nos currículos da Educação Física Escolar é importante a vinculação das partes que 

completa esse ciclo, pois como já mencionado, esse processo não acontece de forma 

isolada, como podemos observar na figura a seguir que é uma adaptação de um 

diagrama elaborado por Jacqueline Robinson, citado por Strazzacapa (2001, p. 72) 

que indica as diferentes aplicações da dança no mundo contemporâneo. 
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Figura 5 – Diferentes aplicações da dança no mundo contemporâneo 

Strazzacapa (2001, p. 72) 

 

De acordo com o conhecimento exposto na contribuição dos autores aqui 

citados, na figura acima podemos observar que a expressão corporal é a raiz que 

alimenta todo o ciclo, sendo sustentada pelos currículos da educação e em suas 

ramificações, copas todas as ações que concerne à evolução da dança como 

mecanismo pedagógico, respeitando todas as suas vertentes, visualizando a 

qualidade do fruto que é o aluno, utilizando-se da dança para uma melhor relação 

consigo e com a sociedade onde ele se insere.  

Em conformidade aos demais autores aqui já citados, Gariba e Franzoni (2007, 

p. 165) afirmam que idealizar uma escola emancipadora, é pensar em um espaço que 

além da escuta, utiliza-se de permanentes expressões, representações, construções 
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e criações, uma escola que seja capaz de descobrir a prática pedagógica da Educação 

Física, interagindo com linguagem corporal nas diferentes possibilidades que a dança 

traz. Para tanto, Barbosa (apud GARIBA e FRANZONI, 2007, p.165) sugere que para 

o sucesso de uma proposta curricular emancipadora, faz-se necessário o 

enriquecimento da prática dos professores, que servirá como instrumento de 

transformação, para que estes profissionais não aceitem propostas já 

predeterminadas, sem um questionamento prévio, sem uma discussão para o seu 

conhecimento e possíveis adaptações à realidade onde será inserida. 

Completando esse pensamento, Ehrenberg e Gallardo (2005, p. 124) ressalta 

que no trabalho com a dança inserida no contexto da Educação Física Escolar, é 

necessário realizar uma filtragem nas danças de mídia quando essas forem inseridas 

nas escolas. A dança reconhecida como um dos elementos da Educação Física deve 

policiar-se para não reproduzir movimentos mecânicos totalmente pobres de 

significados e sentidos. Todos os elementos corporais tratados pela Educação Física 

são culturalmente construídos e determinados por nós com diferentes significados, 

dependendo do contexto que estão inseridos e isto precisa ser considerado.  

 Como podemos observar a dança surge da expressão do espetáculo e da 

recreação, e a Educação Física no ambiente escolar dever permear por todos esses 

aspectos para que a dança como conteúdo pedagógico esteja inserida no cotidiano e 

na vida social dos alunos. Dessa forma a dança será a expressada de forma 

contextualizada, e sem meramente repetir movimentos pré-estabelecidos. 

 

 

3.3 CONTEÚDO DA DANÇA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

O ensino da dança na escola conforme Carvalho e Coffani (2009, p. 117), vai 

além do movimento, se apresentando de forma interdisciplinar.  Conforme Marques 

(apud CARVALHO e COFFANI, 2009, p.18), a dança artística é mais familiarizada no 

contexto escolar, por suas características de improvisação e composições 

coreográficas que estimulam os alunos ao experimento de sentir-se através da dança, 

como sujeitos criadores.   
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Os conteúdos da Educação Física no ensino fundamental, segundo 

Brasil (1997), são divididos em três blocos. São eles: Esportes, jogos, lutas e 

ginásticas; conhecimentos sobre o corpo e atividades rítmicas e expressivas. É neste 

último que a dança está inserida como um conteúdo a ser trabalhado na escola 

A dança se apresenta como conteúdo de ensino da Educação Física Escolar, 

no bloco de Atividades Rítmicas e Expressivas, tendo como principal característica a 

expressão corporal (BRASIL apud CARVALHO e COFFANI, 2009, p.18).  

Os objetivos das atividades rítmicas expressivas conforme Brasil (apud 

CARVALHO e COFFANI, 2009, p.18) são: 

Compreensão dos aspectos histórico-sociais das danças. Percepção 
do ritmo pessoal. Percepção do ritmo grupal. Desenvolvimento da 
noção espaço/tempo vinculada ao estímulo musical e ao silêncio com 
relação a si mesmo e ao outro. Exploração de gestos e códigos de 
outros movimentos corporais não abordados nos outros blocos. 
Compreensão do processo expressivo partindo do código individual de 
cada um para o coletivo (mímicas individuais, representações de 
cenas do cotidiano em grupo, danças individuais, pequenos desenhos 
coreográficos em grupo). Percepção dos limites corporais na vivência 
dos movimentos rítmicos e expressivos. Predisposição a superar seus 
próprios limites nas vivências rítmicas e expressivas. Vivências das 
danças folclóricas e regionais, compreendendo seus contextos de 
manifestação (carnaval, escola de samba e seus integrantes, frevo, 
capoeira, bumba-meu-boi etc.). Reconhecimento e apropriação dos 
princípios básicos para construção de desenhos coreográficos e 
coreografias simples. Vivência da aplicação dos princípios básicos na 
construção de desenhos coreográficos. Vivência das manifestações 
das danças urbanas mais emergentes e compreensão do seu contexto 
originário. Vivência das danças populares regionais, nacionais e 
internacionais e compreensão do contexto sociocultural onde se 
desenvolvem (BRASIL apud CARVALHO e COFFANI, 2009, p. 18-19). 

 

A dança apresenta-se como um conteúdo de grande relevância dentro da 

Educação Física Escolar, pois a mesma contribui para o conhecimento dos alunos no 

que se refere a sua história e cultura, levando-os à compreensão da importância do 

individuo ser sujeito da projeção do seu futuro, ajudando-os no desenvolvimento motor 

e psicossocial que lhes permitirá um convício harmônico não só com a escola, mas 

com a sociedade onde está inserido  (CARVALHO e COFFANI, 2009, p. 19). 

Com toda relevância dada à dança no trato educacional, dificilmente 

encontramos seu conteúdo incluso nos escritos teóricos e metodológicos da 

Educação Física como observaremos a seguir. 
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De acordo com as diferentes concepções teóricas da Educação Física, Lara, 

et.al (2007, p. 157 a 160), fazem uma análise da dança baseada nas abordagem das 

concepções desenvolvimentista, construtivista, aberta, crítico-superadora, crítico-

emancipatória, sistêmica e plural. No primeiro momento realizam uma pequena 

análise sobre cada concepção, correlacionando os seus principais referenciais 

teóricos e representantes. Posteriormente os autores expõem em quadro que 

relaciona a dança e sua interpretação dentro de cada concepção. 

 Abordagem desenvolvimentista tem no movimento humano seu foco, 

abrangendo aspectos do crescimento, desenvolvimento e aprendizagem. 

Pauta-se, especialmente, no referencial teórico proposto por Anita Harrow, 

sendo o professor Go Tani um de seus representantes.  

 A abordagem construtivista tem como referencial teórico a tendência 

educacional construtivista idealizada pelo psicólogo suíço Jean Piaget, sendo 

o professor João Batista Freire o conhecedor dessa concepção junto à 

Educação Física. Idealizada pelo professor alemão Reiner Hildebrandt. 

  A metodologia do ensino aberto foi desenvolvida no Brasil pelo Grupo de 

Trabalho Pedagógico (GTP) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE)/Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (1991) e toma como 

referencial teórico a teoria da sociologia do interacionismo simbólico, de 

Herbert Blumer, e a teoria libertadora de Paulo Freire, sendo representada, 

neste estudo, pelo professor Amauri A. B. de Oliveira. 

 A abordagem crítico-superadora pauta-se na tendência educacional 

progressista crítica e no materialismo históricodialético de Karl Marx, sendo 

representada, neste estudo, pela professora Celi Taffarel.  

 A metodologia de ensino crítico-emancipatória tem como representante o 

professor Elenor Kunz, que utiliza o referencial teórico da teoria sociológica da 

ação comunicativa, idealizada por Jürgen Habermas, e a tendência 

educacional progressista crítica.  

 A abordagem sistêmica está pautada na teoria geral dos sistemas de Von 

Bertallanffy, cuja ênfase é dada à inter-relação e interdependência entre os 

componentes que formam um sistema.  
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 A abordagem plural representada por Jocimar Daólio, junto à Educação 

Física, utiliza referenciais teóricos da antropologia social e “propõe-se a estudar 

tudo o que constitui uma sociedade”: o homem, suas práticas e costumes 

(DAÓLIO apud LARA et al. 2007, p. 157 a 160). 

As autoras realizam a análise exposta acima visando perceber como a dança, 

bem como a ginástica são contempladas nos escritos que compõem as concepções 

metodológicas da Educação Física, nessa análise podemos observar na figura 6 que 

correlaciona as concepções Desenvolvimentista, Construtivista e de Ensino Aberto, e 

na figura 7 que aborda as concepções Crítico-superadora, Crítico-emancipatória, 

Sistêmica e Plural. 

Figura 6 - Dança e ginástica em obras dos representantes das abordagens 

metodológicas da Educação Física nas concepções Desenvolvimentista, 

Construtivista e de Ensino Aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lara et al, (2007, p.158).
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Figura 7 - Dança e ginástica em obras dos representantes das abordagens 

metodológicas da Educação Física nas concepções Crítico-superadora, Crítico-

emancipatória, Sistêmica e Plural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lara et al. (2007, p.158) 

 

 Os autores ao analisarem o quadro apresentado nas figuras observam que 

tanto a dança como a ginástica não são contempladas nos escritos, principalmente no 

que se referem ao setor escolar, tais conteúdos da dança e da ginástica são 

abordados apenas no que se refere à metodologia do ensino da Educação Física. 

Com exceção do Coletivo de Autores (1992), nas demais obras a Dança e a ginástica 

são apenas mencionas em exemplos de aulas ou como integrante da história da 

Educação Física (LARA et al. 2007, p.160). 

 Diante o exposto e visando a sistematização e aplicação do conteúdo da dança 

nas aulas de Educação Física, Carvalho e Coffani (2009, p. 121), ressalta a 
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importância da qualificação dos profissionais em relação à sua prática e a oferta das 

múltiplas vivências e experiências corporais do aluno na Educação Física Escolar.  

Para Miyabara (2010, p. 25), o conteúdo da dança trabalhado nas escolas é 

limitado, geralmente o professor aborda somente àquilo que vivenciou como conteúdo 

da universidade, “sendo, muitas vezes, seu único suporte para desenvolver este 

componente curricular; não lançando mão de pesquisas e/ou maior aprofundamento 

nesta área”. 

Em contrapartida, e visando auxiliar os professores no ensino da dança Darido 

e Rangel (apud, MIYABARA, 2010, p. 25), apresenta alguns temas como proposta de 

contextualização do trabalho com dança nas escolas nas aulas de Educação Física, 

temas como: as Danças Étnicas, as Danças Folclóricas, as Danças de Salão ou 

Sociais, as Danças Teatrais ou Artísticas e a Dança Educacional. 

 Danças Étnicas: manifestações de determinados povos, suas características 

identificam uma nação ou região, temos como exemplo, a tarantela, a valsa, o 

tango e as Danças Latinas. 

 Danças Folclóricas: tradições e costumes de determinados povos ou regiões 

do mesmo país, geralmente envolvendo um grupo com objetivo de partilhar e 

com características herdadas da família, comemoração de fartura, 

nascimentos, uniões, entre outras, tais como: a quadrilha, as rancheiras, o 

maxixe, e outras. 

 Danças de Salão ou Sociais: danças praticadas da aldeia à nobreza, em 

manifestação de diversão ou comemoração, são elas: as polcas, as mazurcas, 

os minuetos, que eram diversão dos nobres e que hoje são praticados: o funk, 

o axé, o pagode, o forró em festas e salões. 

 Dança Teatral ou Artística: surgidas na França, no século XVII e se tornaram 

atração de espetáculos, são as chamadas danças artísticas; simbolizadas pelo 

ballet clássico, o moderno, o sapateado, o jazz, entre outros. 

 A Dança Educacional surge a partir da aceitação formal dos temas citados 

dentro da dança, posteriormente passando a fazer parte dos componentes 

curriculares com o objetivo de explorar o movimento total da criança e sua 

criatividade. 
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Segundo Darido e Rangel (apud, MIYABARA, 2010, p. 26), a Dança Educacional 

apresenta alguns objetivos, tais como:  

- Possibilitar a exploração da criatividade através da descoberta e da busca de novas 

formas de movimentação corporal; 

 - Viabilizar a educação rítmica pela utilização de diferentes movimentos e por utilizar 

a música, a percussão, o canto e outros recursos como instrumentos auxiliares; 

 - Canalizar a expressividade, por refletir sentimentos, pensamentos e emoções; 

- Ampliar os horizontes e formar pensamentos críticos, conduzindo a participação, 

compreensão e construção das atuais conjunturas das artes e também das condições 

de cidadania;  

- Levar à apreciação e valorização artísticas, dando ênfase às contribuições culturais 

e históricas contidas nos trabalhos de dança;  

- Propiciar a superação das dificuldades e também o desenvolvimento das 

capacidades físicas. 

 Apesar dos objetivos traçados pela Dança Educacional serem ricas no tocante 

a sua abrangência para o conhecimento do aluno, pouco é valorizada na prática 

escolar. De acordo com Ehrenberg (apud, MIYABARA, 2010, p. 26) a dança vem 

sendo trabalhada apenas como aspectos comemorativos ou ainda na reprodução 

vazia de movimentos. 

 A dança como conteúdo metodológico inserido nas aulas de Educação Física 

demonstra-se com uma gama de conhecimentos aplicáveis para o desenvolvimento 

global do aluno. Contudo, é necessário quebrar antigos paradigmas de que a dança 

na escola deve ser utilizada apenas em datas comemorativas, desvinculada da 

realidade social dos alunos. Para tanto o papel impulsionador do Educador Físico é 

essencial nesse processo de renovação da dança escolar. 



 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica, sobre a ótica da 

contribuição da dança quanto ao desenvolvimento do aluno nas aulas de Educação 

Física. 

Após análise dos levantamentos bibliográficos, constatou-se que a dança é um 

conteúdo importante e indispensável a ser aplicado no âmbito escolar, pois a sua 

utilização no processo educacional é constado ao longo da história, como podemos 

observar ao longo das pesquisas. Além de ser uma vivência corporal prazerosa e 

saudável, poderá proporcionar o bem-estar, a interação, trabalhando aspectos 

motores, psicológicos e cognitivos, contribuindo para o fortalecimento do vínculo 

social e afetivo. 

   Contudo, apesar dos Parâmetros Curriculares Nacionais assegurarem a 

dança na escola, pouco se vê o seu conteúdo inserido no processo de ensino 

aprendizagem nas aulas de Educação Física. A dança tem por objetivo o 

desenvolvimento integral do aluno devendo ser ensinada na escola de forma 

direcionada, associando-se ao contexto em que se insere enquanto conhecimento 

artístico-cultural, social e educacional. 

 

O conteúdo da dança trabalhado nas aulas de Educação Física Escolar pode 

possibilitar aos alunos a explorarem e descobrirem novas formas de movimentação 

corporal, despertando-os para a educação rítmica, estimulando ainda a 

expressividade dos sentimentos, pensamentos e emoções. 

 A inclusão da dança no processo de ensino aprendizagem pode contribuir com 

uma cultural educacional que estimulam seus alunos a adquirirem uma postura crítica 

no tocante às relações sociais e de cidadania bem como sobre a arte e sua relação 

histórico cultural. 
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Dessa forma, concluímos que a dança é uma ferramenta metodológica que 

favorece com o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, motores e sociais dos 

alunos, através da corporeidade, da arte rítmica, vivenciando as suas diferentes 

manifestações. A dança quando inserida no contexto social do aluno, o desperta para 

as vivencias culturais do meio onde se insere, bem como para a abertura das relações 

sociais e afetivas, desperta-os para o conhecimento do próprio corpo, com o objetivo 

de desenvolver os movimentos de forma perfeita. Nas aulas de Educação Física é 

essencial a conscientização de sua importância por parte dos educadores físicos, bem 

como a sua colaboração na quebra do paradigma que condiciona a dança como mera 

apresentação festiva. É compromisso do professor a disseminação de um novo olhar 

sobre os aspectos da dança no processo de ensino aprendizagem, ressaltando 

sempre os benefícios para o desenvolvimento global do aluno quando inserido do 

contexto escolar. 
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