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RESUMO  

 

Este estudo tem como propósito discutir a importância do ensino de dança na formação 

integral da criança. Além do estudo teórico, este trabalho foi desenvolvido em campo, na Vila 

Educacional de Meninas (VEM), uma instituição vinculada à Sociedade Protetora da Infância, com 

crianças de 7 a 14 anos. Neste estudo foram pesquisadas estratégias e metodologias de ensino de 

dança, observando-se e relatando a importância da arte no desenvolvimento intelectual, social e 

emocional da criança. Ao final deste estudo, podemos ver o quanto a dança influencia e ajuda na 

formação da criança como ser humano. 

Palavras chaves: dança, ensino de dança,  formação integral da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This study aimed to discuss the importance of the dance teaching on the children integral 

formation. Besides the theoretical study, it was developed a field study at Vila Educacional de 

Meninas- VEM, an institution linked with the Sociedade Protetora da Infância, with children 

that are  7 to 14 years old.  Strategies and methodologies to teach dance were searched and 

itwas observed and explained the importance of the art in the intellectual, social and 

emotional development of the child. At the end of this study it can be seen how the dance 

influences and helps at the child formation as a human being.  

Key Words: Dance, Dance teaching, Child integral formation 
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1  APRESENTAÇÃO 

 

O estudo teve início com a minha vontade de ensinar dança para crianças e 

possibilitar esta prática para as comunidades carentes da cidade de Diamantina-MG.  Esse 

desejo de aprofundar os meus estudos sobre a dança é anterior ao ingresso no curso de 

Educação Física.  O prévio contato e vivência com a dança despertou a vontade de descobrir o 

quanto essa prática colabora na educação da criança. 

A dança faz parte da minha vida há alguns anos, sempre busquei aprender e 

conhecer ritmos e estilos diferentes, o que fez com que a cada ano eu me encantasse mais pela 

prática. Tive a oportunidade de conhecer e aprender muito durante toda minha trajetória de 

vida, em alguns anos como aluna e outros como professora de dança para crianças. Meu 

desejo de aprender e conhecer mais a dança vai além de minha experiência como aluna e 

professora, vem de uma paixão, de um prazer em conhecer ritmos diferentes e a vontade de 

compartilhar os conhecimentos obtidos com crianças e jovens que não tiveram a oportunidade 

de participar de alguma atividade artístico-cultural. 

Ao ingressar no curso de Educação Física da UFVJM eu já pensava em 

desenvolver alguma atividade que me possibilitasse ter contato com crianças, e saber o quanto 

a prática corporal é de fundamental importância para o desenvolvimento delas. Com o passar 

dos períodos, tive uma oportunidade de desenvolver o projeto de extensão “FAZENDO 

ARTE COM AS MENINAS DA VILA: a experiência da dança na formação integral da 

criança”, no qual pude, com muita alegria, colocar a prova as minhas inquietações. 

O desejo de ensinar à estas crianças e dar a oportunidade para que elas 

conhecessem novos ritmos, novas possibilidades de movimento. Além do ambiente sócio-

cultural em que elas estão inseridas já proporcionava, era o de levar a elas o que de início só 

conheciam por ouvir falar ou por verem passar na TV. Toda criança sabe dançar, apenas não 

compreende o que está dançando e esta era minha vontade: fazer com que a criança entenda o 

que ela está dançando. 

Dediquei-me ao estudo de uma forma que me fez envolver não apenas como 

professora. Em determinadas situações aprendi muito com todas essas crianças. Toda minha 

trajetória contribuiu para que os conhecimentos passados a essas crianças fossem além da 

motivação e desejo de aprender a dançar, meu estudo realmente ganhou vida no momento em 
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que estas crianças conseguiram entender o propósito e o quanto a dança poderia ser 

importante para a vida e o cotidiano delas. 
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2  INTRODUÇÃO 

 

Tem se discutido nos últimos anos a Educação Física numa perspectiva cultural, e 

é a partir deste referencial que a Educação Física é colocada como parte da cultura humana, 

uma área de conhecimento que estuda sobre um conjunto de práticas relacionadas ao corpo e 

ao movimento, criadas pelo homem ao longo de sua história, tais como os jogos, as lutas, as 

ginásticas, os esportes e as danças (DAOLIO, 1996). 

                   Nos Parâmetros Curriculares Nacionais- PCNs (BRASIL, 1997), a dança a ser 

trabalhada na Educação Física é considerada como uma forma de expressão cultural do 

movimento, que busca um ensino combinando com corpo, música e ritmo. Cabe ao professor, 

deste modo trabalhar com estes conceitos dentro do ensino da dança, de uma forma integrada 

à educação. 

 Nem todas as crianças desejam ser bailarinos no futuro. Um sentido mais 

amplo de lição de dança é a consciência da criança sobre o que acontece ao seu redor, a 

percepção de que ela é um sujeito do processo histórico, responsável por suas escolhas e 

assim elas podem desenvolver um desejo de auto-expressão. 

Alguns autores já vêm propondo uma Educação Física plural cujo principal 

objetivo é atender a todos os alunos sem discriminá-los, seja menina, ou o menos hábil, o que 

não está em forma, ou mais lento. Esta proposta na educação física vem como uma forma para 

nós professores pensarmos que todos os alunos são diferentes, tem neles particularidades e 

vontades diferentes um dos outros. (DAOLIO, 1996).  Quando se pensa em como trabalhar 

uma Educação Física pluralista, inicialmente fica-se um pouco perdido, mas se for feita uma 

análise da aula de educação física mista onde meninos e meninas participam juntos, já é uma 

forma de trabalhar uma interação entre os dois gêneros sem discriminá-los, trabalhando dentro 

desta aula conteúdos onde ambos atuem juntos.  

De acordo com Daolio (1996, p. 41):  

A Educação Física Plural deve abarcar  todas as formas da chamada cultura corporal 

- jogos, esportes, danças, ginásticas e lutas - e, ao mesmo tempo, deve abranger 

todos os alunos. Obviamente, que seu objetivo não será a aptidão física dos alunos, 

nem a busca de um melhor rendimento esportivo. Os elementos da cultura corporal 

serão tratados como conhecimentos a serem sistematizados e reconstruídos pelos 

alunos. 
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O estudo vem possibilitar uma visão do quanto é importante trabalhar com o 

corpo, conhecer e vivenciar várias atividades corporais. E assim observar o quanto essa 

atividade corporal, no caso a dança, contribuiu para o desenvolvimento destas crianças, tanto 

no desenvolvimento corporal, quanto no desenvolvimento intelectual e social. 

 De acordo com Barreto (2008), a dança é essencial para formação do ser humano, 

pois possibilita uma construção de um processo educacional mais harmonioso e equilibrado. 

Realizar um trabalho interdisciplinar com a dança é importante para que os aprendizes 

percebam com maior facilidade o que acontece ao seu redor, distinguindo situações 

emocionais, pessoais, sociais e também educacionais. Um trabalho artístico é importante pelo 

fato de possibilitar vivências e estimular o ser humano a ser mais crítico com seu próprio ser. 

Segundo Nanni (2008, p. 147): 

 A dança/Educação usando como estratégia a inter-disciplinaridade poderá 

viabilizar, no processo educacional, condições de facultar às crianças descobertas de 

suas possibilidades de movimento como uma necessidade básica e essencial para 

observação, compreensão e apreensão do mundo. Compreendendo melhor o mundo, 

a criança se relacionará melhor consigo, com os outros e com o ambiente [...] 

               

 De certa forma, a dança contribui para formação e o desenvolvimento do ser humano, 

preparando para inseri-lo na sociedade. A forma de se expressar através da dança vem de uma 

forma de liberdade e se comunicar através do próprio corpo com diferentes movimentos, 

combinando com música e ritmos. 

                   É de extrema importância que o professor em suas aulas de dança estimule o 

aluno a realizar atividades que articulem com a formação desta criança. Cabe ao professor 

adaptar algumas atividades, propor novas experiências, estimular o sentido de criação e 

superação de cada aluno, por isso é importante que a Educação Física trabalhe junto com a 

dança, para que os desenvolvimentos sejam estimulados em conjunto, possibilitando um 

aproveitamento melhor mediante a atividade proposta.   

Santos (1997) demonstra que:  

[...] a dança favorece o desenvolvimento humano de uma forma mais completa. 

Através nível físico, psíquico e social, tornando-se sociável, comunicativo e 

sensível à realidade,do conhecimento do corpo no espaço e no tempo, a ação 

dinâmica do corpo, com as suas relações com os outros, levam o homem a 

desenvolver-se harmoniosamente, ao assumindo a sua própria identidade.[...] 

(SANTOS, 1997, p. 8) 
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                  A importância de desenvolver um trabalho de dança não é apenas ensinar como 

dançar, mas também ensinar a compreender o dançar, compreender o movimento do corpo, o 

que está acontecendo no momento em que se participada de uma aula de dança e no seu 

cotidiano. Por esses motivos trabalhar com a dança na Educação Física vai além do apenas 

dançar e se transforma em ensinar as crianças a compreender seu próprio corpo e se 

posicionar diante da atividade proposta.  

O presente estudo tem como objetivo pesquisar as estratégias de ensino da dança 

para crianças. Trata-se de uma pesquisa teórica “que propõe discutir e criticar teorias 

existentes a partir de críticas e comparações sobre o assunto entre autores diferentes” 

(MICHEL, 2009, p.41). O estudo contou com análise de observação individual e relato de 

experiência, que de acordo com Michel (2009) é um estudo realizado por um pesquisador 

apenas, onde a personalidade dele se projeta sobre o observado, podendo intensificar a 

objetividade do projeto. 

A escolha da instituição e local onde as aulas foram realizadas foi feita de acordo 

com as necessidades das crianças. O local escolhido foi o mais seguro e adequado para 

realizar as atividades. As aulas foram realizadas na Vila Educacional de Meninas (VEM), em 

Diamantina, MG, onde já são realizados alguns trabalhos educacionais com as alunas no 

período extra-escolar.  

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica composta de leituras iniciais 

que visam obter informações mais detalhadas sobre o assunto, auxiliando dessa forma a 

discussão da pesquisa. 

O ensino da dança para essas crianças vem possibilitar experiências de autonomia 

e liberdade no potencial de cada uma, proporcionando experiências em que vivenciem 

atividades e aspectos da sua própria realidade. Desta forma pretendia-se desenvolver um 

pensamento crítico corporal de recriar e transformar as diferentes situações que irão encontrar 

em seu cotidiano. 

O trabalho traz como principais pontos a dança como formação de crianças dentro 

do ensino de dança e a importância desta prática para os diversos desenvolvimentos do ser 

humano. O estudo expõe a importância de um trabalho de educação corporal combinado com 

a Educação Física, e a Dança como proposta de uma formação integrada. 
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Possibilitar que crianças e adolescentes pratiquem a dança é de fundamental 

importância, pois permite a elas uma vivência corporal do movimento e conhecimento de seu 

próprio corpo e de seus limites. Com a dança elas podem aprender a superar suas capacidades 

e lidar com elas. É uma forma de respeitar e compreender o movimento de seu próprio corpo. 

Há momentos em que as atividades realizadas na escola são julgadas pelos alunos como ruins 

e tediosas trazendo distanciamento e isolamento na comunicação entre escola, educação, 

ensino e aluno. Assim a dança, que pode ser uma atividade prazerosa, é importante não 

apenas pela capacidade de lidar individualmente com a pessoa. Essa atividade também 

possibilita a interação entre todos: crianças, pais, professores e direção. Com a dança pode-se 

trabalhar diversas relações e conceitos educacionais. 
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3  RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

3.1  Sobre a experiência na VEM 

 

Todo o trabalho teve início durante o projeto de extensão “Fazendo Arte com as 

meninas da Vila: a dança e a formação integral da criança”, que aconteceu na Vila 

Educacional de Meninas (VEM) Diamantina, MG, instituição vinculada à Sociedade Protetora 

da Infância fundada em dezembro de 1993. Na instituição as crianças e adolescentes contam 

com reforço escolar e formação técnica em algumas áreas, além de receberem assistência 

médica e psicológica. 

 A oportunidade de conhecer a VEM ocorreu por meio de um evento que 

aconteceu na semana das crianças no ano de 2010, em que foi realizada uma manhã de lazer e 

uma sessão de cinema para as meninas da instituição. Deve ser ressaltada a curiosidade que as 

meninas demonstravam. Suas atitudes e gestos despertaram a vontade de desenvolver um 

projeto para trabalhar o grande potencial que elas demonstraram ter naquele momento, um 

potencial criativo e intuitivo, que colocou a mostra toda a vontade que elas tinham de 

conhecer o que parecia ser diferente, a dança. 

O objetivo geral do projeto de extensão é proporcionar às meninas da VEM o 

ensino de dança que trabalhe suas capacidades intelectuais, emocionais e artísticas para que 

possam atuar futuramente com maior autonomia mediante a realidade que estão inseridas. 

Durante todo o projeto foram estudadas metodologias de ensino de dança através de revisões 

de literatura, que deram embasamento a aplicabilidade das aulas e a esse trabalho. 

As aulas foram ministradas pelos estudantes sob a orientação do professor 

coordenador José Rafael Madureira. As mesmas foram planejadas de acordo com os três eixos 

centrais da dança que são: a técnica, a improvisação e a composição, conforme descrito no 

capítulo 1. Também foram utilizadas outras metodologias do ensino de dança que foram 

pesquisadas durante todo o trabalho. 

Durante o projeto realizamos encontro com o grupo, para discutir atividades que 

seriam interessantes para as meninas, além de compartilhar e expor situações que ocorreram 

em diversos momentos, atividades que não deram certo, pedagogias a serem empregadas e 
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analisar músicas que poderiam ser utilizadas durante as aulas. Utilizar de recursos para tornar 

as aulas mais interessantes e motivante para as alunas. Durante esses encontros discutíamos 

qual tipo de material seria adequando para determinadas aulas.   

O projeto contou com a participação de 40 meninas com idades de 7 aos 14 anos, 

divididas por idade em quatro turmas. As aulas aconteceram às quartas-feiras e quintas-feiras, 

em dois horários diferentes, foram ministradas 2 aulas por dia, em que cada aula tinha duração 

de 50 minutos. Era necessário chegar mais cedo em todos os encontros para preparar o local 

da aula antecipadamente, deixá-lo organizado e pronto para a aula, antes das meninas 

entrarem em sala. 

Eu tive como funções no projeto aplicar e ensinar a prática da dança para as 

meninas. Além disso, foram estudadas maneiras de passar ensinamentos para crianças com 

diferentes peculiaridades que já possuíam. Durante todo este processo o estudo foi 

propiciando maneiras de realmente entender o quanto o projeto pode ajudar a estas crianças. 

São inúmeras as formas de ensinar, mas o que deve ser levado em conta não é apenas de que 

maneira ensinar, tem que ser percebido também de que forma elas vão aprender, para 

futuramente descobrir se o que foi planejado deu certo ou não. 

O projeto não favoreceu apenas as meninas que participaram a aula, pude 

conversar, esclarecer e até mesmo entender como todo processo educacional acontecia dentro 

da instituição por meio de conversa informal com as educadoras. Desta forma entender e 

conhecer as meninas um pouco mais, suas histórias de vida de até mesmo dificuldades que na 

maioria das vezes não conseguia compreender. A experiência de ter me relacionado com as 

outras educadoras foi importante para tentar entender ou em alguns casos esclarecer dúvidas 

que pensava serem apenas minhas, que com o tempo foram sendo na maioria das vezes 

esclarecidas durante nosso tempo de convivência entre, professorar, alunas e direção.    
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4 CAPÍTULO 1 

4.1   A Dança 

 

 

A dança é uma das três artes da antiguidade. Dançar é uma atividade prazerosa 

que proporciona variadas sensações para as pessoas que a praticam, independentemente da 

idade. Ela possibilita o prazer do bem estar com o corpo, e também proporciona ao ser 

humano uma experiência de auto-conhecimento, pessoal, emocional. 

Barreto (2008) afirma que o ensino da dança contribui para a formação da pessoa, 

estimulando a capacidade de criação, estimulação e construção da realidade em que se vive, 

contribuindo assim para formação de indivíduos mais críticos, sensíveis e criativos, capazes 

de fazer a diferença em meio à sociedade.  A dança é uma atividade que trabalha com o corpo 

em movimento, possibilitando de forma essencial o desenvolvimento integral do ser humano.  

Essa atividade pode ser realizada de forma espontânea, com objetivos de explorar 

os sentidos do prazer, alegria e satisfação, contribuindo para a formação do indivíduo. O ser 

humano tem múltiplas capacidades, de ordem intelectual, emocional, artística, que estão 

intimamente integradas. Portanto, a dança é muito importante para a formação e 

desenvolvimento global do indivíduo, pois possibilita a construção de um processo 

educacional mais harmonioso e equilibrado (BARRETO, 2008). 

                  Dentre todas as artes a dança possui como matéria central o corpo em movimento, 

com um sentido estético e expressivo. Brincar com o corpo, com a música e ritmos distintos é 

imprescindível para a formação da criança. Ao dançar, as crianças conseguem sentir o próprio 

corpo, aprendendo a conhecer e lidar com suas possibilidades e limitações. Dançar faz com 

que a criança busque segurança em si mesma e autonomia no que está fazendo, seja dentro do 

espaço das aulas de dança ou na sociedade. 

A criança e o adolescente possuem necessidades diferentes, porém o objetivo 

principal é a sua integração na sociedade, pensando em uma melhor relação com os outros e 

com o meio em que vive, o que pode ser proporcionado por meio do ensino da dança 

(SANTOS, 1997). 
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4.2   Dança na Escola 

 

 

A importância da dança na escola vai além de desenvolver capacidades motoras, 

vai por um caminho cultural e artístico, que lida com valores sociais, que pensa em uma 

educação através da cultura do movimento, refletindo em educação social do individuo. 

Santos (1997), afirma que a dança educativa estimula o desenvolvimento de 

vários fatores na aprendizagem. Desenvolver os fatores corporal, emocional, social, cognitivo 

e físico, e possibilitar a interação entre estes fatores, de forma a partilhar na formação de um 

indivíduo, contribui para que o aluno adquira conhecimento de si próprio e dos outros. 

O trabalho com a dança na escola pode ir além de aliviar tensões, na medida em 

que ela trabalha a criatividade dentro das aulas, ela pode contribuir no processo de 

aprendizagem juntamente com outras disciplinas (SCARPATO, 2001). 

Já a autora Débora Barreto (2008) vê a disciplina dança como uma prática 

pedagógica na qual os alunos tomam consciência de suas emoções, sentimentos e 

pensamentos, permitindo um trabalho criativo, que pode ultrapassar a fronteira da sala de 

aula, passando por uma transição entre o ensino da dança e a sociedade. 

 

4.3   Por que ensinar dança? 

 

A dança possibilita ao indivíduo lidar com suas emoções e sentimentos durante 

sua prática, expressar tudo ou quase tudo que esteja passando em determinados momentos da 

vida. O ser humano tem uma forte necessidade de dar vazão às suas emoções, sejam elas 

positivas ou negativas, em determinadas  circunstâncias da sua vida real. 

Trabalhar o ensino de dança com crianças possibilitando a elas um ensino 

dinâmico onde podem se expressar, conhecer, explorar e conviver com o novo.  Permitir a 

essas crianças uma melhor visão do que se passa em seu cotidiano, o que acontece com cada 

uma de uma visão própria de si mesma e da sociedade em que estão inseridas. Dançando a 

criança toma consciência de seu próprio corpo e vai construindo a sua própria personalidade, 
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Desta forma ela adquire conhecimentos de si própria e, com o tempo, se torna mais segura 

para uma troca de experiências com outras pessoas. 

De acordo com Fux: 

A maneira de motivar uma criança em idade pré-escolar ou escolar, um adolescente 

ou adulto é buscar um agente mobilizador que responda, em cada idade e de acordo 

com a compreensão de cada grupo, à possibilidade de um encontro que serve em 

forma progressiva. Quer dizer: quando estou a frente de uma criança de 3 a 5 anos, 

começo a desenvolver a idéia de ir ao encontro de seu próprio corpo. (FUX, 1983, 

p.57) 

 

A dança trabalha não apenas com o corpo, mas também com o intelectual, o 

sensível, o criativo.  Esse processo viabiliza uma interação, um equilíbrio, uma harmonização 

do indivíduo, que com as crianças só começa a ser trabalhado nos primeiros anos do ensino 

escola. Utilizar uma atividade artística para estimular este ensino mais integral pode trazer 

bons resultados, já que a arte pode ser trabalhada em vários lugares e de diferentes formas 

combinada a educação formal. 

De acordo com Nanni (2008), a dança é quem traduz por meio de gestos e 

movimentos a mais íntima das emoções acompanhada ou não de música. O movimento é 

essencial para o ser humano, nada melhor do que se movimentar por prazer, vontade de 

realizar uma atividade prazerosa que faça bem ao seu corpo. 

Para Marques (2007), possibilitar um ensino da dança tende a se buscar uma 

interação entre a prática e a realidade sócio-cultural de cada indivíduo, possibilitando um 

trabalho de integração entre a arte, ensino, criança e sociedade. 

Segundo Nanni: 

O movimento é de vital importância para o desenvolvimento da criança. Esta é de tal 

forma inerente à sua vida, à sua primeira infância que o movimento esta diretamente 

relacionado ao seu crescimento, desenvolvimento e funções mentais (2008, p, 21). 

 

 O movimento é uma forma de linguagem que compreende um processo em que se 

compartilha idéias, sentimentos e emoções, podendo influenciar no comportamento das 

pessoas, que desta forma vem demonstrar a partir de sua cultura e história de vida. 



19 

 

4.4   Como Ensinar a Dança 

 

Ensinar dança pode parecer um trabalho simples e fácil, mas para se ensinar dança 

é necessário um trabalho pessoal do profissional. Ele necessita ter dedicação ímpar para 

realizar um bom ensinamento, não somente saber dançar e repassar o que sabe para o outros. 

Estudos comprovam que pra ensinar dança a experiência e vivência na área conta bastante, 

mas não é apenas isso o necessário para reproduzir tal prática (SANTOS, 1997). É preciso um 

trabalho de pesquisa teórica onde o professor deve analisar a prática pedagógica a ser adotada 

por ele, com isso combinar um trabalho teórico e prático antes de ser iniciado o trabalho 

corporal com seus alunos. 

Não apenas disso consiste uma preparação para ministrar aulas de dança, é 

necessária observação dos futuros alunos para saber qual prática será empregada no ambiente 

de trabalho. Uma pesquisa musical que consiste de uma boa percepção em determinados 

ritmos para proporcionar uma grande qualidade de ritmos diferenciados. Trabalhar com a 

idéia de um ensino de dança onde a teoria possa ser combinada com a prática inicialmente 

pode ser estranho, mas desta forma estabelecer um trabalho teoria-prática deve-se pensar em 

um trabalho onde a teoria vai ser aplicada em momentos da prática ou a prática vai servir de 

inspiração para a teoria, trazendo um trabalho totalizante onde as práticas vão se integrando 

(MARQUES, 2007). 

Um trabalho de dança de qualidade consiste em várias pesquisas pedagógicas, 

pois não se pode dizer que para ensinar dança existe uma receita, que se segue do início ao 

fim espelhando em trabalhos que já foram realizados. 

Segundo Nanni:  

A qualidade da totalidade do planejamento requer do professor de Dança uma 

preparação rigorosa para a realização do ensino. Ele exige uma estruturação e 

ordenação pedagógica da matéria atendendo a uma relação realista das 

possibilidades subjetivas dos alunos (necessidades, interesses), às condições 

concretas (materiais e temporais) e às características da escola. (2008, p.120). 

 

O planejamento do ensino de dança deve voltar-se à busca de uma consciência e 

vivência corporal, possibilitando que tanto o ensino  quanto a aprendizagem sejam totalizantes 

ao final de um trabalho constante. Desta forma para organizar um plano de ensino de Dança 
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pode-se pensar em um trabalho onde haja uma organização e interação de diferentes 

momentos em uma aula.  

Esse estudo pesquisou e estudou intensamente um trabalho de ensino relacionado 

aos três eixos centrais do ensino de dança são eles: 1) a técnica, 2) a improvisação, 3) a 

composição (MADUREIRA, 2010): 

1) A técnica – A técnica é o momento onde se prepara seu corpo para a prática da 

dança. A técnica é uma das formas de se expressar artisticamente. Técnica em dança, em 

adquirir e aprimorar uma postura, e manipular artisticamente os componentes do espaço em 

dança como planos, direções e níveis dos movimentos. Na técnica é onde trabalhamos o ritmo 

dos alunos e uma boa preparação rítmica proporciona uma boa preparação corporal. É neste 

momento em que os alunos conseguem distinguir e reconhecer ritmos diferentes, e preparam 

seus corpos para diferentes situações a qual forem expostos. 

2) A Improvisação – Este é o momento em que a uma liberação da imaginação 

das crianças em um processo de ensino de Dança. É um momento fundamental em que elas 

conseguem colocar em seus movimentos suas fantasias, vontades e experiências adquiridas 

durante um processo de formação. Na dança improvisar tem como propósito estimular as 

qualidades expressivas do corpo por meio dos gestos e movimentos. Neste momento a 

combinação entre a técnica e o improvisar fica mais claro quando juntos, pois quando a 

criança é bem preparada tecnicamente consegue colocar sua criatividade mais 

expressivamente neste momento. É um momento em que o professor pode se apoiar em 

materiais didáticos para motivar a capacidade expressiva de seus alunos, trabalhando com eles 

em duplas, trios ou individualmente. 

3) A Composição – Este é o momento em que os conhecimentos e experiências 

adquiridas anteriormente se fundem com a imaginação e criatividade. Um momento de 

composição coreográfica é fundamental para que os alunos coloquem em prática todo seu 

conhecimento. É importante que este momento seja regido pelo professor dando aos alunos 

algumas orientações iniciais, mas é importante ressaltar que as crianças tem que ter seu 

próprio momento criativo onde ela consiga se ver como artista. Toda criação surge de uma 

imaginação e desejo expressivo próprio. É preciso que o educador busque em cada criança um 

impulso para que ela consiga colocar neste momento toda sua capacidade criativa. 
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Segundo Nanni (2008) o planejamento de ensino deve-se voltar em busca de uma 

consciência e vivência corporal do movimento em sua realidade. Buscar da consciência 

corporal vivências pelos parâmetros corpo-forma, movimento, espaço, tempo-ritmo 

relacionando-os consigo mesmo, proporcionando assim um desenvolvimento integral do ser 

humano, tornando um ser mais participante, consciente e crítico.  

 

 

4.5   Formação integral da criança 

 

 

A importância de desenvolver um trabalho de formação integral vai além de uma 

proposta apenas do ensino da dança. Um projeto de formação integral remete a uma união 

entre, professores, alunos e sociedade. Desenvolver um trabalho que possibilita a formação 

integral da criança ampliando o período escolar é de extrema importância, pois trabalha muito 

além do corpo e mente, leva valores sociais e educacionais de uma sociedade. 

O precursor deste modelo de ensino foi Henri Wallon, o primeiro a levar não só o 

corpo da criança, mas também suas emoções para dentro da sala de aula, fundamentando suas 

idéias em quatro princípios que se comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a 

inteligência e a formação do eu como pessoa. E por meio destes princípios que se chega à 

emoção de cada indivíduo, onde particularmente cada um expressa seus desejos e suas 

vontades, (FERRARI, 2008).  

Segundo Nanni: 

A dança/Educação usando como estratégia a interdisciplinar poderá viabilizar, no 

processo educacional, condições de facultar às crianças descobertas de suas 

possibilidades de movimento como uma necessidade básica e essencial para 

observação, compreensão do mundo. Compreendendo melhor o mundo a criança se 

relacionará melhor consigo, com os outros e com o ambiente (NANNI, 2008, 

p.147). 

 

A formação do indivíduo tem que ser vista como processos de adaptações a novos 

aprendizados, um trabalho minucioso, pois é neste momento que as crianças vão utilizar o seu 

tempo para se expressar diante da sua realidade. 
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Todo o trabalho teve durante sua trajetória um embasamento teórico, mas 

envolvido diretamente com o projeto de extensão, no qual tive a oportunidade de colocar em 

prática tudo o que foi estudado para dar sustentação teórica ao meu trabalho. Trabalhar no 

projeto foi o início de uma experiência única, não apenas por ser um projeto de interesse 

pessoal e sim por ser um projeto que proporcionou várias sensações diferentes. No início era 

apenas uma estudante cheias de idéias com vontade de fazer e acontecer, levando algumas 

experiências de trabalhos passados onde vivi e já participei de algumas práticas que foram 

propostas. Ao conhecer as meninas com que iria trabalhar, todas as minhas expectativas foram 

se transformando em dúvidas, esperava encontrar naquelas meninas que adorassem a idéia do 

projeto que não apresentariam nenhuma resistência durante algumas atividades. Esse cenário 

foi se tornando apenas expectativas que foram levadas abaixo diante das realidades ao passar 

das aulas. No início as meninas se mostravam resistentes ao que para elas parecia ser novo, 

uma aula em que tinham que seguir determinadas atividades para no final dançarem. Elas 

tinham medo de arriscar movimentos onde exigiam delas um pouco mais, medo por não 

conhecerem os limites do próprio corpo, tinham resistência em realizar atividades em duplas, 

sendo que eram apenas colegas de sala que se encontravam na aula. Mas todas as dúvidas 

medos e resistência foram se tornando com o tempo criatividade e vontade cada vez mais de 

aprender a dançar. 

A importância do trabalhar com essas meninas levou minha pesquisa além do que 

apenas ir e aplicar um ensino de dança para elas. Deparei-me com situações que exigiam de 

mim mais que prática, e sim de estudos sobre o que levar para cada aula, como motivá-las a 

participarem da aula, estudar até mesmo os possíveis razões de elas não participarem em 

alguns momentos das aulas. Um trabalho que me envolveu tanto em alguns momentos em que 

me deparava com alguma música diferente ou algum objeto que serviria durante minha aula, 

fosse um motivo para estudá-lo, testá-lo para saber se isso realmente iria me ajudar durante a 

aula. 

Como professora, eu já levava comigo algumas experiências passadas da dança 

para minhas aulas, mas até mesmo com algumas experiências pude perceber com meu estudo 

que cada criança tem um desejo diferente de aprender, uma vontade diferente de participar de 

se motivar com a aula. Eu não atuei apenas como professoram, em alguns momentos aprendi 
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muito com essas meninas, aprendi a respeitar o espaço delas, o momento delas, pois são 

crianças e existem necessidades diferentes em cada uma delas. 

No decorrer do meu estudo pude perceber que basta um pouco mais de dedicação, 

concentração, sensibilidade e um olhar diferenciado para começar a perceber o quanto as 

aulas estão melhorando a postura e já alternando com o pensamento dessas meninas. 

Lembro-me de que no início das aulas a maioria era muito tímida, algumas mais 

indisciplinadas que outras. Hoje noto melhoras significativas nas meninas, elas com o tempo 

passaram a se concentrar, a perceber que as aulas eram importantes para elas, algumas ainda 

menos que as outras, mas o que me deixa muito feliz no final do meu estudo e do projeto é 

que eu realmente consegui mudar algumas coisas em cada uma delas, interferindo em sua 

formação. 

Esses resultados que foram aparecendo durante meus estudos me proporcionavam 

uma felicidade que me motiva ainda mais em meus estudos e pesquisas, sobre como trabalhar 

com elas e o quê ensinar, novas atividades para que contribuam na formação dessas crianças. 

São inúmeras as experiências que foram proporcionadas a essas meninas, e 

inúmeras as experiência que foram proporcionadas a mim como professora. Trabalhar com 

essas meninas pode parecer apenas um trabalho na formação das crianças, mas não, trabalhar 

com estas crianças vai muito além disso, vai em questão não apenas da formação de crianças 

como também da formação de professora onde percebi que não existe fórmula ou receita de 

como dar aula, existem apenas algumas metodologias que podem ajudar em seu embasamento 

para o conteúdo da aula, mas que idéias e criatividade vem de cada professor  que tem sua 

forma e seus conceitos do que trabalhar em determinada turma. 

Durante o projeto de extensão tive o objetivo de trabalhar com a formação de 

crianças, mas com o decorrer do trabalho percebi que estava trabalhando ainda mais com a 

formação e preparo de profissionais para o futuro. Toda minha ansiedade, foi sendo 

trabalhada durante o projeto minhas expectativas foram mudando, meus medos foram 

sumindo, e começaram a  aparecer novas perguntas e novas idéias para ensinar. 

Todo estudo para realizar meu trabalho de conclusão de curso foi me preparando 

não apenas para ensinar a colaborar com a formação dessas crianças, meu trabalho ajudou a 

mim mesma, me ensinou a ter mais ousadia e consciência de proporcionar diferentes 

experiências não só a elas, mas também a mim. Este TCC e o projeto de extensão vêm para 
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ensinar a como lidar com nossa formação, e o quanto ela é importante para ajudar a essas 

crianças durante uma parte de sua vida. 

Temos em nossas mãos uma difícil tarefa, mas não impossível, a tarefa de 

preparar estas crianças para enfrentarem a vida no mundo e na sociedade a qual elas 

pertencem. Posso afirmar que não fui apenas uma professora para estas meninas, em alguns 

momentos me tornei aluna também, pude aprender com estas crianças lições que vão alem do 

ensino de dança, que fazem parte do ensino de vida do ser humano como um todo. Como 

professora delas pode ensinar e colaborar para sua formação, conhecendo o próprio corpo e 

ajudando a se tornarem mais críticas. 
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