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RESUMO 
 

Dançar é uma importante manifestação da cultura. Dançar nos permite brincar, 

sonhar e fantasiar. Despertando uma sensação única de alegria e prazer. Dançando podemos 

expressar através do nosso corpo e com os diversos ritmos da música, todos os tipos de 

emoções. Este estudo teve por objetivo investigar em algumas escolas públicas de Diamantina 

se a Dança que é um conteúdo previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), no 

Conteúdo Básico Comum (CBC) e no PCN de Artes está inserido nas aulas de Artes e 

Educação Física. Pensando no importante papel que à Dança promove, seja a interação, a 

socialização e bem estar, sente-se a necessidade de investigar quais os motivos entre outros 

que muitas vezes impedem os professores de Artes e Educação Física ministrarem o conteúdo 

Dança em suas aulas. Este trabalho teve uma fundamentação teórica em relação ao conteúdo 

Dança e suas possibilidades de ensino nestas disciplinas. Participaram da pesquisa 13 

professores, sendo 6 professores de Artes e 7 professores de Educação Física de 7 escolas da 

rede púbica de ensino. Os professores receberam um questionário aberto com perguntas 

referentes ao conteúdo Dança em suas aulas. As respostas de maiores índices em que não se 

ministram este conteúdo foram obtidas pelos professores de Educação Física, sendo os 

professores de Artes os que procuravam ministrar este conteúdo em suas aulas. Diante das 

respostas obtidas pode-se concluir que o conteúdo Dança é ministrado em sua maioria pelos 

professores de Artes, sejam com seus fundamentos teóricos e prática, que na maioria das 

vezes se trabalhava com danças da vivência dos alunos como o hip hop, funk e o axé. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A intenção de pesquisar a Dança na escola surgiu da experiência adquirida com as 

aulas da disciplina de Dança, desenvolvida no 6º período do curso de Educação Física da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e também de um curso 

de extensão chamando As Nove Lições de Dança na UFVJM, além de outras experiências 

vivenciadas nessa área em atividades não relacionadas com a universidade. 

Ressaltando os benefícios por ela promovidos, que resultou em uma grande 

influência e motivação, objetiva-se investigar se a Dança, que é um conteúdo previsto nos 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), PCN de Artes e CBC (Conteúdo Básico Comum) 

para se trabalhar com os alunos nas aulas de Educação Física e Artes, está mesmo presente ou 

não em algumas escolas do Ensino Fundamental e Médio do município de Diamantina-MG.

 De acordo com Barreto (2008), “Dançar é uma importante manifestação da 

cultura. Dançar nos permite brincar, sonhar e fantasiar, despertando uma sensação única de 

alegria e prazer”. Dançando podemos expressar através do nosso corpo e com os diversos 

ritmos da música todos os tipos de emoções. Assim, Nanni (2008) ressalta que como toda 

atividade humana, a Dança sofreu o destino das formas e das instituições sociais. Barreto 

(2008, p.76) ressalta o sentimento da qual a dança promove, e afirma que, “Dançar é 

expressar este querer, este constante apaixonar-se diante das essências das coisas, das pessoas 

e do mundo”. Conforme Coletivo de Autores apud Ferreira (2005): 
Considera-se a Dança uma expressão representativa de diversos aspectos da vida do 
homem; portanto uma aula de Dança no ambiente escolar permite o professor 
conhecer melhor o seu aluno, ou seja, saber suas preferências sobre o que gosta de 
brincar, cantar, de ouvir, discutir suas experiências, fazer fluir sua imaginação e 
verificar a influência dela na realidade e nas atitudes da criança. 
 

A Dança é uma linguagem rítmica e expressiva, um espaço de liberdade, de 

sensibilidade e invenção. O corpo é o instrumento através do qual o homem se comunica e se 

expressa. (LABAN, 1978). 

Conforme os PCNs de Artes e de Educação Física, a dança é um conteúdo a ser 

desenvolvido nas aulas de Artes e Educação Física, como um conteúdo a ser trabalhado. Mas 

a dança está realmente presente na escola? Se não está qual a razão disso? 

       Segundo Marques (1997), a escola é um local propício para se trabalhar com a 

dança. Então não deveríamos introduzir a dança nas aulas de Artes e Educação Física? Não é 

o que é previsto nos PCNs e CBC? Por que excluir a dança do espaço escolar numa cultura 

tão rica em manifestações corporais como o Brasil?  
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Será preconceito em relação ao gênero? Futebol para os menino e ginástica para 

as meninas. Seria também a falta de conhecimento específico ao contrapor-se a hegemonia 

esportiva? Ao vivenciar a dança, as crianças podem desfrutar e apreciar um conhecimento 

sensível e artístico, o qual a imaginação é o grande fio condutor. A dança assim como os 

outros saberes (matemática, português, ciências, física) é essencial á formação humana. A 

aula de Educação Física e de Artes constitui um local privilegiado para o pleno 

desenvolvimento do conteúdo de dança, pois toma o corpo em movimento como grande eixo 

norteador de um conhecimento sensível. A escola tem o papel de instrumentalizar, dar os 

suportes necessários para que se possa aprender a linguagem da dança e utilizá-la como 

ferramenta de transformação social. 

Segundo Castellani Filho et al. (2009), a Educação Física é uma disciplina a ser 

trabalhada e desenvolvida na escola que engloba formas de atividades expressivas corporais. 

Além disso, podem e devem ser trabalhados os conteúdos como: o jogo, ginástica, esportes e 

a dança na qual fazem parte da cultura corporal. Portanto, a Dança deve ser um conteúdo 

ministrado nas aulas de Artes e/ou de Educação Física. 

A perspectiva de investigar a Dança no ambiente escolar, assim como o estudo 

realizado pela autora e bailarina Débora Barreto na cidade de Campinas com alunos 

formandos em Educação Física, Educação Artística e licenciatura em Dança. 

A presente pesquisa desenvolveu-se através de uma revisão bibliográfica e de uma 

pesquisa de campo, na qual se realizou as entrevistas com aplicação de um questionário 

realizada em algumas escolas do município de Diamantina-MG.  

Acreditamos que através deste estudo estaremos colaborando de alguma forma 

para um debate acadêmico e possivelmente quanto ao reconhecimento e valorização da Dança 

no ambiente escolar e ressaltar os benefícios que a mesma promove aos seus adeptos, já que 

ela é tão marcante na cultura do brasileiro. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente estudo é investigar a dança como conteúdo das aulas de 

Artes e Educação Física. Compreender os motivos da presença ou da ausência da dança no 

ensino Fundamental e Médio de sete escolas da rede pública do município de Diamantina-

MG. Além disso, procurar-se-á indagar os motivos que fazem com que alguns professores não 

ministrem em suas aulas o conteúdo Dança e analisar de que maneira essa temática é 

abordada. 
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1.2 JUSTIFICATIVA  

 

Conforme os PCNs de Artes, de Educação Física e o CBC, a dança é um conteúdo 

a ser desenvolvido nas aulas de Artes e Educação Física. Percebe-se que, a dança está pouco 

inserida no meio escolar. No entanto, essas disciplinas são propícias e possíveis de 

acontecerem, portanto, devem ser adeptas pelos professores nas escolas, o qual se torna uma 

oportunidade a mais para os alunos apreciarem e vivenciarem um conteúdo que envolva a 

expressão artística, imaginação, lazer, criatividade, sensibilização e desenvolvendo assim 

outras práticas corporais como as lutas e a ginástica que se tornaram distantes da realidade 

escolar devido à hegemonia esportivista que é predominante na aula de Educação Física. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Breve histórico da Educação Física 

 

 Segundo Castellani Filho et al. (2009),  a Educação Física surge a partir das 

necessidades sociais ao longos dos  tempos. Na Europa entre os séculos XVIII e XIX, eram 

desenvolvidas no âmbito escolar as atividades como a ginástica, o jogo, a equitação e a dança. 

Na Europa, no final do século XVIII e início do século XIX, constitui-se em um 

palco da construção e consolidação de uma nova sociedade, a sociedade capitalista onde os 

exercícios físicos tinham um papel destacado. (CASTELANI FILHO et al. 2009). 

O que remete a idéia de que era preciso ‘construir’ um homem forte e ágil para 

conviver em meio à sociedade. A nova sociedade capitalista exigia um corpo ágil, saudável e 

disciplinado. O trabalho físico passou a ser um fator de atenção das autoridades estatais, em 

que o cuidado com o corpo passou a ser visto como um fator higiênico. (CASTELANI 

FILHO et al. 2009). 

 Portanto, a ação de cuidar do corpo passou a ser uma necessidade a ser cumprida 

e correspondida pela sociedade do século XIX. As escolas de Ginástica alemãs se expandiram 

para outros países da Europa e também da América. Um fato a ressaltar é que a prática da 

ginástica na Educação Física não era destinada ao ambiente escolar. Para tanto, se fazia a 

necessidade de inserir e criar novas proposta para tal dinâmica pedagógica. Em seguida surgiu 

os novos Métodos de Ginásticas, tendo como precursores os mais conhecidos como o sueco 

P.H. Ling, o francês Amoros e o alemão A. Spiess. Esses autores foram os pioneiros para o 

desenvolvimento da ginástica ou Educação Física na escola. (CASTELANI FILHO et 

al.2009). “Desenvolver e fortalecer física e moralmente os indivíduos era, portanto, umas das 

funções a serem desempenhadas pela Educação Física no sistema educacional, e uma das 

razões para a sua existência”. (CASTELLANI FILHO et al. 2009, p.52). 

O Método Ginástico se destacou e prevaleceu juntamente com o método militar 

no Brasil durante as quatro primeiras décadas do século XIX. Segundo Castellani Filho et al. 

(2009), nesta época, a Educação Física Escolar era entendida  como exclusivamente prática.  

Os profissionais de Educação Física que trabalhavam nas escolas eram instrutores formados 

pelas instituições militares. Em 1939 foi criada a primeira escola civil de formação de 

professores de Educação Física (Brasil, Decreto-lei n.1.212, de 17 de abril de 1939). Com o 
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término da Segunda Guerra Mundial, um fato que coincide com Estado Novo no Brasil, 

surgiu outros Métodos desenvolvidos na Educação Física Escolar, na qual o Método da 

Educação Física Generalizada tinha a influência do esporte. 

De acordo com Castellani Filho et al. (2009), o esporte ganhou tal magnitude  que 

se teve então, não o esporte da escola mas sim o esporte na escola. O que fez com que o 

esporte na escola se caracterizasse como um prolongamento da instituição esportiva. 

Porém, com o passar dos anos podemos observar que a Educação Física não se 

limita somente ao esporte, mas há espaço para os outros conteúdos como o jogo, as ginásticas, 

as lutas e a dança em que se façam presentes nas aulas de Educação Física Escolar das escolas 

brasileiras. 

 

2.2 Conteúdos da Educação Física 

 

              A Educação Física é uma disciplina que trata pedagogicamente na escola, do 
conhecimento de uma área denominada cultural corporal. (CASTELLANI FILHO et al. 2009, 
p.61). Esta disciplina que está vinculada com atividades corporais, na qual fazem parte do seu 
conteúdo: jogo, esporte, ginástica, dança e capoeira. Assim ressaltando a idéia de Castellani et 
al. 2009 que os temas expressam um sentido/significado onde se interpenetram, 
dialeticamente, a intencionalidade do homem e as intenções, objetivos da sociedade. 
(CASTELLANI FILHO, et al., 2009, p.62). 

  

A escola deve fazer uma seleção dos conteúdos da Educação Física na qual exige 
coerência objetivando a promoção à realidade escolar. Portanto, torna-se necessário a 
adequação da metodologia proposta pelo professor visando o interesse dos alunos nas aulas de 
Educação Física, oportunizando a inserção dos outros conteúdos como a Dança, a Ginástica e 
as Lutas que fogem do tradicional. 
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 2.2.1 Jogo 

 
 O jogo, de acordo com Castellani Filho et al.  (2009), corresponde a uma 

invenção do homem, na qual através de um ato de sua intenção e curiosidade resulta em um 

processo de criatividade para transformar, imaginar  a realidade, o momento presente. O jogo 

por não ser um aspecto que predomina na infância deve ser considerado como “fator de 

desenvolvimento” uma vez que estimula o exercício do pensamento da criança. 

O jogo pode ser individual ou coletivo e o professor atua de maneira a orientar os 

alunos quanto às questões de como se trabalha com o coletivo e as diversas regras necessárias 

a convivência em meio à sociedade. 

 

2.2.2 Esporte 

 

Em relação ao esporte, Castellani Filho et al. (2009,p.70) nos diz que: 

O esporte, como prática social que institucionaliza temas lúdicos da cultura corporal 
se projeta numa dimensão complexa de fenômeno que envolve códigos, sentidos e 
significados da sociedade que cria e o pratica, por isso deve ser analisado nos seus 
variados aspectos para determinar a forma em que deve ser abordado 
pedagogicamente no sentido de esporte ‘’da’’ escola e não esporte ‘’na’’ escola. 

 

 Ressaltar que o esporte tem como característica o coletivo, em que haja 

compromissos como a compreensão, respeito e solidariedade, sejam com o companheiro de 

equipe ou com o adversário. Segundo Castellani Filho et al. (2009), são os jogos 

esportivizados a serem trabalhados na escola; futebol, atletismo, voleibol e basquetebol. 

 

2.2.3 Capoeira 

  

A capoeira relaciona em seus movimentos a luta de emancipação dos negros 

escravizados aqui no Brasil e retrata em seus gestos de forma explicita uma maneira de 
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libertação de seus sofrimentos ocasionados pelo seu opressor. (CASTELLANI FILHO  et al. 

2009). No passado a capoeira significava saudade da terra e da liberdade perdida. Ela tinha 

como “arma” o próprio corpo. Portanto, torna-se importante não separá-la do seu contexto 

histórico, transformando-a em apenas mais uma modalidade esportiva. 

 

A Educação Física brasileira precisa, assim, resgatar a capoeira enquanto 
manifestação cultural, ou seja, trabalhar a sua historicidade, não desencamá-la do 
movimento cultural e político que a gerou. Esse alerta vale nos meios de Educação 
Física, inclusive para o judô que foi, entre nós, totalmente despojado de seus 
significados culturais, recebendo um tratamento exclusivamente técnico. 
(CASTELLANI FILHO, 2009, p. 75). 

 
2.2.4 Ginástica 
 

Segundo Castellani Filho et al. (2009), a ginástica desde suas origens foi 
considerada  como  “arte de exercitar o corpo nu’’.  Fazia parte as atividades como os saltos, 
as corridas, as lutas e os lançamentos, que devido as diferentes culturas existentes  têm se 
evoluído para formas esportivas. No contexto da escolas brasileiras são encontradas 
manifestações de ginástica referente as linhas européias  com caráter fundamentado no 
atletismo (como correr, saltar e pular). Incluem exercícios realizados em aparelhos ( barra 
fixa, trave olímpica) os aparelhos manuais (arcos, fitas, cordas). A ginástica requer 
capacidades para execução dos seus movimentos como; agilidade, força, flexibilidade entre 
outras. 

De acordo com Castellani Filho et a.l (2009), nos programas brasileiros se 
evidencia a influência da ginástica Calistênica e a do esportivismo, ginástica artística ou 
olímpica. O que nos remete a idéia de ser um fato de que a ginástica está cada vez mais 
distante da realidade escolar. Muitas vezes devido à falta de material propício que 
impossibilita o professor desenvolvê-la. 

Sua prática é necessária na medida em que a tradição histórica do mundo ginástico é 
uma oferta de ações com significado cultural para os praticantes, onde as novas 
formas de exercitação em confrontos com as tradicionais possibilitam uma prática 
corporal que permite aos alunos darem sentido próprio às suas exercitações 
ginásticas. (CASTELLANI FILHO et al. 2009, p.76). 
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Constituem-se fundamentos da ginástica: saltar, equilibrar, rolar/girar, trepar e 
balançar/embalar, são atividades essas que traduzem significados de ações historicamente 
desenvolvidas e culturalmente construídas, em que devem estar presentes em todos os ciclos e 
em níveis crescentes de complexidade.(CASTELLANI FILHO et al. 2009). 

 

 

 

2.2.5 Dança 

 

Castellani Filho et al. (2009), afirma que a dança é  uma expressão  que representa 

os diversos aspectos da vida do homem e considera como linguagem social em que pode ser 

transmitida os diversos sentimentos, emoções referentes  à afetividade da vida, de toda raça  

humana, como no trabalho, na saúde, hábitos, confrontos  entre outros.  Portanto, para o 

ensino de dança, é preciso considerar o confronto do seu aspecto expressivo com a 

formalidade da técnica para realização de sua execução. 

 
Nesse sentido, deve-se entender que a dança como arte não é uma transposição da 
vida, senão sua representação estilizada e simbólica. Mas como arte deve encontrar 
os fundamentos na própria vida, conscientizando-se numa expressão dela e não 
numa produção acrobática. (CASTELLANI FILHO et al. 2009, p. 81). 

 

As várias origens culturais presentes no Brasil, tais como o do índio, do negro e 

do branco contribuiu para presença de várias manifestações culturais presentes em nosso país. 

Portanto, deveriam ser vivenciadas no ambiente escolar para que assim possa despertar o 

interesse por parte dos alunos em conhecer e vivenciar as danças da cultura de seu país, 

tornando-as mais valorizada culturalmente. 

De acordo com Castellani Filho et al.(2009), em relação  ao desenvolvimento 

técnico , ele sugere abordagens dos seguintes fundamentos: 

Ritmo= cadência, estruturas rítmicas. 

Espaço= formas, trajetos, volumes, direções e orientações. 

Energia= tensão, relaxamento, explosão. 
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Em relação aos conteúdos de caráter expressivo, o autor sugere os seguintes 

temas: as ações da vida diária, os estados afetivos, as sensações corporais, seres e fenômenos 

do mundo animal, vegetal e mineral, o mundo do trabalho, o mundo da escola e os problemas 

sociopolíticos atuais. 

 

 

2.2.6 Dança, CBC e PCNs 

  

É previsto nos PCNs a Dança como um dos conteúdos a serem ministrados nas 

aulas de Educação Física em um capítulo descrito como de atividades rítmicas de expressão 

corporal que tem características a expressividade e comunicação através dos sons e da 

gestualiadade.  
A dança pode contribuir para a área de educação física na medida em que, através da 
experiência artística e da apreciação, estimula nos indivíduos os exercícios da 
imaginação [ ]...como um conjunto de atitudes mais equilibradas diante do mundo. 
(BARRETO, 2008, p. 117). 

 

Outro fato a destacar é a respeito dos conteúdos a serem ministrados no ensino de 

Dança, que devem levar em conta a criatividade para que possa assim estimular a crítica dos 

alunos ao praticar a dança em questão. Expondo vídeos de espetáculos de dança e de 

expressões corporais conscientizando-os sobre esses aspectos relacionados à dança. Segundo 

os PCNs, a dança está vinculada á realização de atividades rítmicas e expressivas. Portanto, é 

um conteúdo a ser trabalhado nas aulas de Educação Física e de Artes. E a dança seria então 

um conteúdo de ligação corporal junto ao esporte, lutas e a ginástica. A metodologia retratada 

nos PCNs em relação ao ensino de dança leva em consideração os aspectos cognitivos, 

fisiológicos e afetivos dos alunos. 

A dança é proposta no Conteúdo Básico Comum (CBC) do Ensino Fundamental e 

o Médio em que ambos estão relacionados ao desenvolvimento de atividades que envolvam 

temas como a dança criativa, dramatização e pantomina. 

No Ensino Fundamental conforme os conteúdos a serem trabalhados de acordo 

com CBC são: 
Elementos construtivos da dança: formas, espaço e tempo. O corpo na dança e nos 
movimentos expressivos. Criação e improvisação, a diversidade cultural nas danças 
brasileiras [...]. Características de cada modalidade de dança. A dança nos eventos 
escolares: festivais. (CBC,2004, p. 53). 
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No Ensino Médio os conteúdos a serem trabalhados conforme o CBC é:  

 

A expressão corporal como linguagem, exercícios coreográficos, elementos 
construtivos da dança: formas, espaço e tempo. O corpo na dança nos movimentos 
expressivos [...] Dança como meio de desenvolvimento de valores e atitudes,  dança 
e relação de gênero. (CBC, 2004, p.62). 

 

 

 

2.2.7 A Dança na aula de Artes e Educação Física  

 

 No livro Dança... ensino, sentidos e possibilidades na escola, a autora e bailarina 

Débora Barreto (2008),  relata em capítulos sobre o ensino de Dança na escola, através de 

relatos de suas experiências como professora de dança na qual descreve os principais desafios 

em se tratando deste ensino. Ela apresentou relatos, juntamente com seus alunos formandos 

em Educação Artística e Educação Física e licenciados em Dança, em que declararam os 

motivos e sentidos que viabilizaram o ensino de Dança na escola e subdividiu em capítulos 

essas dúvidas e questionamentos.  Em um desses capítulos, denominado de ‘os ensaios’, 

obtém-se informações a respeito das estratégias utilizadas para que aula de dança na escola de 

fato ocorra e que a metodologia seja abordada. 

“Os ensaios” é um capítulo do livro em que são experimentadas as primeiras 

tentativas de expressão de sentimentos, pensamentos através do corpo, dentre outras coisas, 

até chegar à composição de todos os elementos no tempo e no espaço. É pela repetição das 

coreografias elaboradas que os dançarinos constroem sua identidade, ou seja, a expressão da 

criatividade adequada à proposta coreográfica. E, juntamente, com o diretor do espetáculo são 

criados movimentos que representam a expressividade da idéia, o tema, o sentimento, o 

personagem em foco, momento em que as primeiras formas do corpo e as seqüências de 

movimentos vão nascendo, passando pelo momento da criação da coreografia. O momento da 

composição é o momento em que se elabora e organizam as coreografias, o ritmo e as 

dinâmicas para chegar a um objetivo final que é a coreografia. 

O último momento dos ensaios acontece quando há uma repetição da prática já 

elaborada, momento em que os participantes a incorporam reconstruído a cada dia com o 
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objetivo de expressar o trabalho ensaiado com êxito. Segundo Barreto (2008), essa parte de 

sua dissertação de mestrado é chamada de “Os ensaios” porque nela se desenvolveram as 

primeiras tentativas de compreender a respeito do ensino de dança na escola em que 

apresentou alguns pontos dos discursos dos alunos formandos. E o primeiro questionamento 

girou em torno do propósito de ensino de dança na escola. 

 

Questão 1: Por que ensinar Dança na escola? 

Ao ser levantado a questão do sentido do ensino de Dança na escola os alunos 
queriam conhecer os sentidos, os significados, as sensações do ato de ensinar a dança poderia 
ter em cada pessoa quando se vivencia a dança, seja como expressão artística, recreativa, 
ritualística entre outras.  

E pensando em responder a essa primeira questão foi possível ressaltar nos 

discursos dos alunos formandos da Dança, Educação Física e Educação Artística diferente 

sentidos e motivos que justificaram a importância do ensino de Dança na escola. 

                 Em seguida, caminhando para a segunda questão geradora dos discursos que viam 

compreender quais os conteúdos que o ensino de dança deve propiciar o autoconhecimento. 
1. Estimular vivências da corporeidade na escola. 
2. Proporcionar aos educando relacionamentos estéticos com 

as outras pessoas e com o mundo. 
3. Incentivar a expressividade dos indivíduos. 
4. Possibilitar a comunicação não verbal e os diálogos 

corporais na escola. 
5. Sensibilizar as pessoas, contribuindo para que elas tenham 

uma educação estética, promovendo relações, mais equilibradas e harmoniosas 
diante o mundo, desenvolvendo a apreciação e a fruição da dança. 

E a dança pode ser experienciada tendo os seguintes sentidos como: 
1. A dança como expressão artística 
2. A dança como expressão humana 
3. Dança e transcendência: leveza e prazer 
4. A dança como expressão dos sentidos: angústia e desconforto. 
5. A dança como forma de conhecimento na educação 
6. Dança: diversidade de técnicas expressivas e práticas de lazer. 
7. A dança como forma de libertação da imaginação. 
8. Dança e o desenvolvimento da criatividade. 
9. A dança como forma de comunicação sensibilização. (BARRETO, 

2008, p.66). 
 

 

Questão 2: O que ensinar de Dança na escola? 

 

Durante os discursos que tratavam dessa segunda questão, perceberam uma 

riqueza imensa em se tratando das possibilidades dos conteúdos a serem trabalhados no 
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ensino de Dança na escola e conta com uma forte preocupação em relação às formas de 

selecionar estes conteúdos. De acordo com Barreto (2008) , os conteúdos se subdividem em 

categorias e subcategorias, as categorias se subdividem em conteúdos de dança, sobre a dança 

e de sensibilização.  

Os conteúdos de dança seriam aqueles que compõem técnicas de expressão de 

dança e de conteúdos equacionados ao corpo, espaço, ritmo entre outros. Os conteúdos sobre 

a dança são os que englobam a anatomia, cinesiologia, a história da música e da dança. 

Transformando o ambiente escolar em um local de estudo mais prazeroso com a pratica da 

dança, seja em aulas de Educação Física ou de Artes. Isso proporcionaria aos alunos a 

vivenciarem um conteúdo com caráter sensível que é o da dança. Para que assim possam 

apreciar as artes de maneira em geral e proporcionar a integração, comunicação e a 

criatividade entre eles no ambiente escolar. 

 

2.2.8 Benefícios da prática da Dança na escola 

 

Segudo Jonh J. Ratey apud Ferreira (2005), com a prática de esportes ou/de 

movimentos complexos da dança faz com que cresçam mais conexões entre os neurônios e 

promove um aprimoramento da memória, nos tornando mais aptos a processar novas 

informações e assim aprende- las. 
 
Em relação ao seu papel pedagógico a Dança Escola deverá atuar integrada a 
Educação Física visando o aumento da auto-estima, o combate ao estresse, a 
melhoria da postura corporal [...] manutenção da saúde, aptidão social, mental, 
psíquica e física. (FERREIRA, 2005, p.59). 
 
 

Ferreira (2005), afirma que a dança na escola também ajudará desenvolver as 
capacidades cognitivas e físicas, além de promover as relações intra e interpessoais. De 
acordo com Strazzacapa (2001), “a dança no espaço escolar busca o desenvolvimento não 
apenas das capacidades motoras das crianças e adolescentes, como de suas capacidades 
imaginárias e criativas.” 

 

 Afirma Scarpato (2001), que o uso da Dança na sala de aula, contudo não visa 

apenas propiciar a vivência do corpo e diminuir as tensões decorrentes de esforços intelectuais 

excessivos. Uma vez que favorece a criatividade, pode contribuir no processo de 

aprendizagem se integradas às outras disciplinas. Aulas de Dança no ambiente escolar, por 
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exemplo, poderiam atuar juntamente com a história para demonstrar certa Dança em 

determinado tempo de um povo e sua cultura. 

É importante ressaltar o desenvolvimento de padrões motores da educação do 

movimento em Dança.  

Quanto ao desenvolvimento dos padrões básicos Nanni (2008, p.26) relata que: 
Devem ser desenvolvidos naturalmente através de estímulos, desafios [...] um 
aspecto importante nas orientações pedagógicas em relação ao ensino de dança - 
educador é a observação dos aspectos intrínsecos do ser humano: ludicidade, 
agressividade e sexualidade incluindo também na transcendência. 
(NANNI, 2005, p 26). 
 
 

Portanto, é necessário adequar a aula que se deseja desenvolver aos estágios da 

aprendizagem de cada aluno.  

Ferreira (2005 p.17) ressalta que:  
 
È necessário, todavia, considerar os aspectos da psicomotricidade 

quanto ao ritmo (cadência), espaço (forma, direções e organizações), equilíbrio [...] 
identificando as relações espaço-temporais, promovendo o reconhecimento das 
inter-relações pessoais e a compreensão da corporeidade, estimulando a criação, a 
organização e a responsabilidade. (FERREIRA, 2005, p. 17). 

 

 

2.2.9 Danças regionais brasileiras e folclore 

 

Segundo Aurélio (1993) apud Ferreira (2005), “folclore é o conjunto ou estudo 

das tradições, conhecimentos ou crenças de um povo, expressas em suas lendas, canções, 

danças e costumes”. 

A Dança Folclórica, inserida no contexto da Dança Escolar, é atividade física, 
formativa e de socialização, uma vez que desenvolve os aspectos da personalidade, 
da valorização de um grupo e de preparação de raízes culturais. (FERREIRA, 
2005, p.06). 

 

 Ferreira (2005, pag.6), define o “folclore um importante trabalho a se desenvolver 

na Educação Física e nas aulas de Artes, porque mostra aos alunos um reconhecimento 

histórico e cultural [...]”. Além disso, promove outros interesses centrados na música, na 

dança no ritmo e na memória. Melhora a auto-estima da criança e promove assim a inclusão 

escolar, pois valoriza os costumes e o ambiente da comunidade onde a criança está inserida. O 

professor não precisa ser uma especialista em folclore, basta ter em mãos uma música 
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específica e alguns passos básicos de determinada dança folclórica que se pretende trabalhar. 

Segundo Marques (1997), “a escola é um local propício para se trabalhar com a dança e 

ressalta que a escola tem o papel de instrumentalizar e dar suportes necessários para que o 

ensino e o trabalho com a dança nas escolas ocorram de fato.” 

O objetivo principal é fazer com que os alunos possam apreciar e ter uma vivência 

dos ritmos de música raiz da cultura do folclore brasileiro. O Brasil de norte a sul é um país 

rico em relação às danças folclóricas. Com os vários imigrantes que vieram de várias partes 

do mundo fazendo com que houvesse uma mistura desses povos, tornando-se uma mistura 

cultural de acordo com a região habitada por cada povo imigrante. 

A seguir Ferreira (2005) cita alguns exemplos de danças regionais brasileiras: 

Região Sul: Prenda Minha, Dança do Pezinho, Vanerão, Dança do Saci, Colhedoras 
de Café, Dança do Balaio, Dança da Boleadeira, Chula, Chimarrita. 
Região Norte: Boi-bumbá, Dança do Índio, Carimbó, Dança dos Deuses da 
Natureza, Coco. 
Região Nordeste: Maculelê, Capoeira, Frevo, Ciranda, Afoxé, Xaxado, Axé, dança 
executada no ritual do candomblé, Mulher Rendeira, Xote, Baião, Forró. 
Região Sudeste: Peixe - Vivo, Catira, Samba, Quadrilha, Roda Viva, Folia de /Reis, 
Retumbão, Calango, Fandango e Moçambique. 

                      Região Centro-Oeste: Dança do Boiadeiro, Dança do Fogaréu, Congada, Suça, Siriri, 
Chegança ou Marujada. 

 

O Brasil ainda possui as danças modernas ou danças urbanas como o funk carioca, 

outras com influências de outros países que ganharam repercussão como o hi hop e o zouk 

que tem ganhado o mercado da dança nos últimos anos. 

Enfim, o Brasil é rico em sua cultura de manifestações de dança, que de norte a 

sul do país todos dançam e transmitem essa magia que é o dançar. Apesar das dificuldades em 

que se encontra o povo brasileiro o sorriso no rosto e o molejo são as marcas registradas desse 

indivíduo. O professor, seja o de Arte ou de Educação Física, deverá, portanto, se interessar e 

procurar conhecimentos desses variados ritmos e danças folclóricas, para que possam 

transmitir e vivenciar a Dança juntamente com seus alunos nas escolas. Os meios de 

comunicação como à internet se torna viável para o acesso de informações relacionadas às 

danças folclóricas, urbanas e estrangeiras. Com auxilio de vídeos com demonstrações de 

diversas danças, para que assim os alunos tenham conhecimento de como é realizada e os 

elementos que as compõem. 
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Se a escola possuir um local adequado e contar principalmente com o interesse do 

professor, o ensino e a vivência da prática de dança se tornarão possível de acontecer. O 

professor pode propor aos alunos inúmeras atividades relacionadas com a dança, seja na 

interpretação de uma música, em que usaria a mímica par expressa-las, fazendo fluir a 

imaginação e a criatividade dos alunos. Trabalhos relacionados com os ritmos, em que o 

professor poderá usar o ritmo e a marcação do tempo para explorar a coordenação motora e a 

atenção dos alunos. Aulas de relaxamento e alongamentos com música apropriada buscando 

assim um momento de prazer e aprendizado para o aluno. 
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3. METODOLOGIA 
 

Este trabalho constituiu-se de uma pesquisa que foi organizada em duas etapas, 

sendo a primeira, um estudo bibliográfico referente ao ensino da Dança nas aulas de Artes e 

Educação Física. Já na segunda etapa, houve uma pesquisa de campo de caráter descritiva e 

qualitativa com aplicação de um questionário aberto a 13 professores de 7 escolas da rede 

pública de ensino da cidade de Diamantina-MG. A pesquisa caracterizou-se como qualitativa, 

pois foi através das respostas destes professores, que se obtiveram opiniões mais 

significativas e concretas em relação ao conteúdo de Dança nas aulas de Artes e Educação 

Física nas escolas. 

 

 

3.1 Amostra 

 

                   Foram convidados a participar deste estudo 13 professores, sendo 7 professores de 

Educação Física e 6 de Artes, em que foi aplicado um questionário aberto contendo 10 

perguntas norteadoras da presença ou não da Dança nas escolas em suas aulas destinadas aos 

professores de Artes e Educação Física. Esse questionário está nos apêndices deste Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

 

 

3.2. Métodos  

 

                A coleta de dados foi realizada nas escolas em horários livres dos professores. As 

perguntas foram elaboradas com o intuito de investigar questões como a presença ou não da 

Dança nas aulas de Artes e E.F, além de abordarem os motivos de não trabalhar com a Dança, 

a importância de inseri-la no ambiente escolar e os benefícios da qual sua prática 

contribuiriam para os alunos da rede pública de Diamantina. 
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3.3. Informações relativas ao sujeito da pesquisa  

 

A coleta de dados foi realizada individualmente. Os sujeitos foram previamente 

informados sobre o objetivo do estudo, em seguida se prontificaram em responder o 

questionário sobre a possibilidade de ensino da Dança nas aulas de Artes e Educação Física. 

As respostas de cada voluntário foram mantidas em sigilo, bem como as escolas da rede 

pública de ensino de Diamantina.  Também foram informados que divulgação dos resultados 

serviu apenas para fins de estudos acadêmicos. Em seguida os sujeitos tomaram ciência e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
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4. RESULTADOS 
 

A análise do presente estudo foi obtida a partir das respostas do questionário: 

Possibilidade do ensino de Dança nas aulas de Artes e de Educação Física: Uma realidade em 

Diamantina, que foram aplicados em sete escolas da rede pública de ensino fundamental e 

médio de Diamantina-MG.  

Num total de 13 voluntários que fizeram parte da amostra, 6 foram professores de 

Artes que ministram aulas no ensino fundamental e médio. Percebe- se que a maioria destes 

professores ministra o conteúdo de Dança em suas aulas de Artes uma vez por semana, devido 

à carga horária ser insuficiente. A maioria dos voluntários mostrou-se incapacitado de 

ministrarem aulas de Dança, porém todos concordaram que a prática da Dança é importante e 

que precisariam de um curso de capacitação para um maior domínio do conteúdo. Além disso, 

os voluntários relataram no questionário que a Dança contribuiria no ambiente escolar na 

interação e socialização dos alunos. 

 Em relação às respostas obtidas pelos 7 professores de Educação Física, 6 

responderam que não trabalham com o conteúdo de Dança, devido a falta de capacitação, 

materiais, espaço físico, entre outros motivos. O único professor que respondeu trabalhar com 

o conteúdo Dança explicou que isso ocorre apenas em datas comemorativas. A maioria dos 

voluntários também relatou que não obtiveram capacitação suficiente para ministrarem aulas 

que envolva este conteúdo. Porém todos afirmaram ser importantes desenvolver a Dança no 

ambiente escolar, encontrando-se as mesmas respostas obtidas com os professores de Artes. 
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5. DISCUSSÃO 
 

  

As respostas obtidas através do questionário aplicado aos 13 professores 

relacionaram sobre a questão da Dança em suas aulas. Os voluntários que responderam 

trabalhar com o conteúdo Dança em sua aulas, totalizou em 7 professores no qual 

desenvolvem aulas com a prática da Dança em aulas 1 vez por semana, com exploração do 

conteúdo teórico de dança, com auxílio de DVDs, vídeos sobre danças com variados ritmos e 

através de projetos da escola como festas comemorativas e apresentações em datas festivas. 

Strazzacapa (2001) realizou um estudo desenvolvido no curso de licenciatura em Dança da 

Universidade de Campinas (UNICAMP) em que professores da rede de ensino fizeram o 

curso denominado ‘atividades corporais artísticas para professores da educação formal em 

Tupã, que a mesma ministrou na cidade de Tupã-SP, e ressaltou que o movimento corporal 

dentro da escola acaba ficando restrito a momentos precisos da aula de Educação Física e ao 

horário do recreio. Portanto, as aulas de Artes e Educação Física são propícias e possíveis ao 

desenvolvimento da Dança. No entanto, é a oportunidade que os alunos encontraram para se 

expressarem contrariando a idéia de que o aluno deve permanecer dentro de sala sentado em 

sua carteira em silêncio olhando para frente. De acordo com Strazzacapa (2001), a dança no 

espaço escolar busca o desenvolvimento não apenas das capacidades motoras das crianças e 

adolescentes, como de suas capacidades imaginárias e criativas. 

 No estudo realizado por Brasileiro (2010), em que procurou analisar os 

fragmentos na tese Dança-Educação Física e suas inter-relações, na qual analisou a 

compreensão apresentada pelos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em Dança da 

UNICAMP e da Universidade Federal da Bahia (UFBA) sobre a dança como manifestação 

popular brasileira, esse autor afirma que a escola possui um espaço cultural e apresenta aos 

que nela estão inseridos uma parcela da cultura humana, ou seja, conhecimentos 

sistematizados,  no caso da formação em dança, uma outra perspectiva de diálogo para cultura 

popular brasileira vivenciadas no interior das escolas. De acordo com Brasileiro (2010), tem 

sido o professor de Educação Física que tem apresentado propostas com a dança no 

acompanhamento ritmo dos exercícios físicos, nos festivais escolares e até nas “dancinhas” 

presentes nas festas escolares. 
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As principais dificuldades que promove a desmotivação dos 6 professores de 

Educação Física a não trabalharem com o conteúdo Dança em suas aulas, são devido à carga 

horária ser insuficiente, falta de capacitação em suas formações, falta de materiais, espaço 

físico inadequado, falta de domínio do conteúdo e o desinteresse dos alunos. Em relação ao 

que os alunos achavam da proposta de Dança na escola, a maioria dos professores disseram 

não haver uma boa aceitação em que muitos não participam das aulas. Porém, 3 professores 

relataram que há uma boa aceitação por parte dos alunos, que demonstram motivação.Um 

professor  ressalta um caso de um aluno que se libertou de traumas com a prática da dança. 

Strazzacapa (2001), afirma que a Dança na escola deve ser voltada a criança e ao adolescente. 

Com base em sua experiência, o autor ressalta que é importante trabalhar com os professores 

não apenas para formação destes ( e para o bem estar dos mesmos), mas também ressaltar que 

o corpo do professor servirá de modelo para o aluno, independente das disciplinas que os 

professores lecionam, seus corpos também educam. A maioria dos voluntários do presente 

estudo, disseram não ter obtido capacitação adequada em sua formação, enquanto 2 

responderam terem capacitação , porém não tiveram interesse nessa área. Concordando com 

estudo realizado por Strazzacapa (2001) na qual ressalta que é preciso habilitar o futuro 

profissional para trabalhar com aula que envolva esse conteúdo. 

Quando as aulas de Dança ocorrem em suas aulas, os voluntários responderam 

que os alunos se interessam mais pelo hip hop, funk, axé e o forró. 

FERREIRA (2005), afirma que a dança na escola também ajudará a desenvolver e 

a melhorar a respiração, o condicionamento físico, a flexibilidade, o ritmo, a coordenação 

motora, e, além disso, promovem também às relações intra e interpessoal, assim todos os 

professores concordaram que a aula de Dança no ambiente escolar é importante, porque 

também oportuniza os alunos a vivenciarem um conteúdo ligado a expressão corporal e a 

sensibilização. A Dança desenvolve habilidades que ajudam no aprendizado do aluno, além 

de desenvolver o ritmo, a descontração, as qualidades físicas, psicológicas, a coordenação 

motora e assim também diversificar os conteúdos ministrados nas aulas. O estudo realizado 

em escolas particulares de São Paulo que tem a Dança inserida na grade curricular infantil, em 

que Scarpato (2001), ressalta que o uso da Dança na sala de aula não visa apenas propiciar a 

vivência do corpo e diminuir as tensões decorrentes de esforços intelectuais excessivos. Uma 

vez que favorece a criatividade, pode contribuir no processo de aprendizagem se integradas às 

outras disciplinas, afirmando que a Dança na escola não deve priorizar movimentos perfeitos 

e corretos, deve partir do pressuposto de que o movimento é uma forma de expressão e 
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comunicação do aluno, em que o objetivo é torná- lo um cidadão crítico, participativo e 

responsável. E assim oportunizaria o desenvolvimento de um conteúdo como a Dança distante 

da realidade escolar nas escolas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Através das análises feitas a partir das respostas obtidas pelos professores de Artes 

e Educação Física da rede pública de ensino fundamental e médio no município de 

Diamantina-MG em relação ao conteúdo Dança a ser trabalhado em suas aulas, concluímos 

que a Dança é desenvolvida na maioria das vezes pelos professores de Artes, com 

fundamentos teóricos e expositivos sobre o conteúdo. A prática ocorre em números menor de 

vezes por motivos como falta de espaço físico adequado, materiais, interesse dos alunos, entre 

outros. Os professores de Educação Física em sua grande maioria não trabalham com a Dança 

em suas aulas devido à dificuldade como a falta de domínio do conteúdo e os mesmos citados 

a cima pelos professores de Artes. 

Percebe-se que as respostas dos voluntários do presente estudo não viriam a 

justificar a ausência da Dança no ambiente escolar. Para desenvolver uma aula que envolva 

este conteúdo em salas de aulas, precisaria em primeiro lugar contar com o interesse por parte 

dos professores e tomarem consciência sobre os inúmeros benefícios que Dança proporciona 

tanto para o físico quanto para o mental. 

A Dança é um conteúdo previsto pelos documentos a serem trabalhados nas 

escolas, portanto deveria fazer parte dos conteúdos ministrados pelos professores de Artes e 

Educação Física, no qual oportunizaria os alunos a vivenciarem um conteúdo ligado a 

expressão corporal e sensibilização. Visando a formação de um cidadão criativo, sensível e 

participativo, este trabalho mostrou que a Dança quase não é trabalhada no ambiente escolar. 

No entanto, pela rica cultura que Diamantina oferece à sua população, como a festa do 

Divino, do Rosário de cunho religioso em que há acompanhamento de danças de grupos 

folclóricos, além do Conservatório Estadual de Música que oferece vários estilos de dança à 

comunidade. A escola é o espaço para o pleno desenvolvimento de atividades relacionadas à 

prática da Dança em que resgataria a cultura local. Portanto, os professores juntamente com 

toda comunidade escolar deveriam buscar informações a respeito dessa prática corporal tão 

importante na formação humana. 
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APÊNDICES 
 

 
Questionário 

 
Possibilidade do ensino de Dança nas aulas de Educação Física e Artes: Uma realidade 

em Diamantina 
 
 
 

1-Em suas aulas, você procura trabalhar com o conteúdo de Dança? 
 
 

2-Se sim, como é trabalhada? Quantas vezes por semana? 
 
 

3-Se não, por quais motivos? 
 
 

4-O que os alunos acham dessa proposta de ensino? Quais são as maiores dificuldades 
encontradas por eles? 

 
 

5-Você acha que em sua formação obteve capacitação o suficiente para ministrar aulas que 
envolvam a prática da dança? 

 
6-Quando ocorre aulas de dança, qual o ritmo mais procurado pelos alunos? 

 
 

7-Você acha importante aula de dança na escola? Por quê? 
 
 

8-Quando você propõe trabalhar com um ritmo que os alunos não estão habituados a 
apreciarem como lhe da com essa situação? 

 
 

9-O que acha de um curso de capacitação em dança para professores? Você faria? 
 
 

10-Em que você acha que a aula de dança na escola contribuiria ao aluno seja em seu 
ambiente escolar ou fora dele? 
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