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RESUMO 

Este trabalho de natureza explicativa por meio de uma revisão de literatura 

tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a importância da prática da dança 

dentro da educação física escolar no ensino infantil. Muitas vezes essa atividade não 

é vista com toda a credibilidade que ela tem, sendo utilizada apenas em eventos 

comemorativos. Mas a sua prática vai além do que se pode imaginar, pois essa 

modalidade tem o potencial de proporcionar ao aluno aprendizados para a sua 

formação integral. Visto que no ensino infantil onde a criança adquire diversas 

capacidades físicas, cognitivas, motoras e sócio afetivas, a prática da dança possui 

uma grande relevância no desenvolvimento dos alunos (as). Sendo assim, é 

fundamental que a dança esteja dentro das aulas de educação física como agente 

do desenvolvimento. 

Palavras chave: dança, educação física, escola, ensino infantil, 

capacidades. 
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INTRODUÇÃO 

 

Existem registros que no período Paleolítico Superior, aconteceram às 

primeiras manifestações da dança. Para expor seus sentimentos, emoções, o 

homem recorreu ao movimento de expressão corporal, a dança. Na antiguidade para 

os diversos povos esse foi um meio de representação de suas manifestações, de 

seus estados de espírito, sendo assim, um universo cultural representando a 

existência humana.  

De acordo com VERDERI (2009): “O homem primitivo dançava por inúmeros 

significados: caça, colheita, alegria, tristeza... O homem dançava para tudo que tinha 

significado, sempre em forma de ritual.”. Segundo o autor, dança é um modo de 

“expressão corporal”, de manifestação. 

É através do movimento que o indivíduo tem a possibilidade de desenvolver 

sua mente, seu corpo, ampliando as habilidades para se expressar e se comunicar. 

A ação física é necessária para a harmonização de maneira integradora, para o 

desenvolvimento de potencialidades motoras, afetivas e cognitivas. Assim o 

praticante poderá posicionar-se expressivamente com maior inteligência, autonomia, 

responsabilidade e sensibilidade. 

   Nos parâmetros Curriculares Nacionais constam que a cultura corporal 

abrange cinco componentes: o Jogo, o Esporte, a Dança a Ginástica e a Luta, que 

seriam os conhecimentos da Educação Física para serem trabalhados na escola. 

(BRASIL, 1997). Desta maneira a dança foi ganhando seu espaço dentro da 

educação, sendo aplicada no ensino dos alunos através da educação física e das 

artes. 
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Desde modo pode-se dizer que um dos objetivos do PCN seria: “Participar de 

atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas, 

reconhecendo e respeitando características físicas e de desempenho de si e dos 

outros, sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou sociais” 

(PCN’s, 1997). 

 O presente estudo foi elaborado através de uma revisão bibliográfica, sendo 

uma pesquisa qualitativa e tem como objetivo avaliar a importância da dança no 

ensino infantil a partir da educação física escolar. Entender quais são os benefícios 

que essa categoria pode ajudar a promover nos alunos da educação infantil. Além 

de refletir sobre a segregação dos sexos durante as práticas, incentivar para que 

todos os alunos façam parte dessa modalidade naturalmente a fim de desenvolvê-la 

em várias vertentes. Compreender os aspectos Culturais e o aperfeiçoamento das 

valências motoras e específicas da dança, para concluir o porquê dessa modalidade 

ter uma grande dimensão no contexto escolar e na formação integral de seus 

alunos. 

 “A dança tem forte caráter socializador e motivador; seja em par ou sozinho, 

seja velho ou criança, seja homem ou mulher, dançando todos nos sentimos bem”. 

(HASS; LEAL, 2006) 

Além de existirem poucos estudos relacionados à dança na educação física 

infantil, espera-se que esse trabalho de conclusão de curso incentive a todos os 

interessados no assunto a pesquisar e a trabalhar mais em cima desse tema, 

concebendo cada vez mais o crescimento dessa prática no cotidiano dos alunos e 

alunas presentes nas escolas. 

JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 
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Há três anos comecei a estagiar e passei por alguns colégios privados e 

públicos do DF, onde trabalhei com a dança desde os alunos (as) do maternal até os 

alunos (as) do nono ano do ensino fundamental.  

Pude acompanhar algumas crianças durante três anos no mesmo colégio, e 

visualmente percebi que o desenvolvimento delas nessa modalidade foi fantástico. 

Apesar de ter vivenciado essa experiência do estágio com diversas turmas 

em diferentes idades, o meu interesse maior foi pela educação infantil, por essa 

idade ser tão amorosa e recíproca, acabei me apaixonando. 

Consequentemente, resolvi estudar mais afundo buscando nas bibliografias 

sobre a dança na educação física escolar. 

Apesar da dança estar ganhando seu espaço nas escolas, é um conteúdo 

pouco trabalhado ainda que faça parte da cultura brasileira de todas as regiões. 

Muitos professores não se sentem seguros de ministrar essa aula, pela falta de 

preparo, e também pelo preconceito do gênero, porém perdem uma grande riqueza, 

pois essa pratica tem o poder de formação global do educando. 

Para GONÇALVES (1994) as atividades físicas da Educação Física podem 

ser explicadas como a "atuação intencional sobre o homem como ser corpóreo e 

motriz", contribuindo também na "formação do homem como um ser integral e um 

agente de transformação social".  

Este trabalho justifica-se por meios de observações e intervenções feitas nas 

aulas de educação física dentro de algumas instituições onde existem as realizações 

de práticas com a dança no qual durante certo período foi notável o progresso dos 

alunos (as) em diversos fatores. Dessa maneira, subtende-se que a prática dessa 

modalidade pode colaborar com o desenvolvimento de múltiplos benefícios nos 
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alunos, visando uma melhoria além do físico ampliando para o cognitivo, sócio 

afetivo e motor. 
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CAPÍTULO 1 - REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1. Conceito de dança  

 

De acordo com FERREIRA (1999) dança pode ser simplesmente conceituada 

como “[...] sequência dos movimentos corporais executados de maneira ritmada, em 

geral ao som de música.”. 

Por outro lado, a dança vai além de uma sequência, ela envolve uma mistura 

de sentimentos, de expressões que podem ser sentidas através de sua prática.  

Considera-se dança uma expressão representativa de diversos aspectos na 

vida do homem. Pode ser considerada como linguagem social que permite a 

transmissão de sentimentos, emoções da afetividade vivida nas esferas da 

religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra, etc. 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.82). 

A bailarina Mary Wigman, faz a seguinte definição de dança: “nova maneira 

de abordar o mundo.” Ou seja, é uma forma de expressão corporal, de expor ideias, 

pensamentos, gestos, sentimentos. 

Conforme FERRARI (2003 p.1) “A dança na escola não é a arte do 

espetáculo, é educação através da arte”. O papel dessa modalidade dentro do 

ambiente escolar, não é formar bailarinos (as) profissionais com uma bagagem 

técnica, mas sim preparar os alunos para a vida. 
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Dançar é movimentar-se pelo espaço, é sentir o corpo livre, é comunicar-se 

consigo mesmo, é desfrutar, liberar-se... Convidar para dançar é animar, quebrar 

preconceitos, medos, vergonhas... O movimento é comunicação; comunicar uma 

mensagem é utilizar uma linguagem. A linguagem corporal, o movimento é o 

instrumento dessa linguagem. Para enviar essa mensagem, não se requer nenhuma 

condição, nem idade, nem sexo, todos os indivíduos aceitarão, com ilusão e 

interesse, o gesto da comunicação corporal (Marques 1999). 

Jean Le Bouclh (1987) abrange a dança sob um ponto de vista mais 

psicológico. Classificando-a como “gesto”, tradutor direto do estado emocional por 

suas modificações tônicas involuntárias que lhe conferem um valor expressivo 

imediato. Ou seja, dança é uma linguagem espontânea, natural que ultrapassa as 

limitações da palavra. 

 

1.2. A Dança e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

 

As disciplinas Arte e Educação física são reconhecidas como componentes 

curriculares integrantes da Educação Básica Nacional segundo a Lei nº 9.394/96 – 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Capítulo II – Da Educação Básica 

(BRASIL, 1996) em seu Art. 265.  

No caderno de Educação Física, dos PCNs (1997) a dança está inserida 

dentro de um bloco de conteúdo chamado Atividades Rítmicas e Expressivas, sendo 

assim, um componente curricular obrigatório no ensino básico. 

A dança é vista como uma linguagem da Arte em conjunto com outros 

elementos como a música, artes visuais, teatro... Também é composta pelo 
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conteúdo da Educação Física, como consciência corporal, expressão e habilidades 

físicas e motoras.  Essa modalidade é trabalhada há muito tempo dentro da área de 

Educação Física anos antes dela ser reconhecida/institucionalizada como linguagem 

da Arte (OLIVEIRA, 2010). 

Scarpato (2001) aponta que o uso da Dança no ambiente escolar pode trazer 

muitos benefícios as etapas de aprendizagem, quando se relaciona com outras 

disciplinas, visto que o trabalho com o corpo desperta a consciência corpórea. 

 

1.3. Professores que trabalham com a dança 

 

Apesar de muitas pessoas lecionarem aulas de dança irregularmente, sem 

nenhuma formação, ou seja, apenas com a sua vivência nessa prática durante certo 

período, existe o curso superior em licenciatura em dança e também graduação em 

outras áreas que englobam essa prática como a educação física e artes e outros 

cursos. 

A graduação de nível superior na área de dança realiza-se na faculdade de 

Dança, que possui a dupla diplomação: bacharelado e licenciatura. No Brasil 

existem graduações de Dança tanto em instituições públicas como a Universidade 

Federal da Bahia, Universidade Estadual de Campinas, Instituto Federal de Brasília 

como em faculdades privadas como é o caso da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, dentre outras entidades. Segundo STRAZZACAPPA (2002-2003), a 

dança é identificada pelo Ministério da Educação "como uma graduação de nível 

superior levando em consideração suas particularidades desde a década de 1970". 
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 Além dos estudantes na graduação de dança, "ela é dividida pela Educação 

Física e por outras disciplinas como Artes, por exemplo," (EHRENBERG, 2003), 

dessa maneira, ela também é estudada em outras graduações, como é o caso das 

Artes Cênicas, Educação Artística, Comunicação Social (PACHECO, 1999), 

Educação Física e Artes Plásticas. 

Pela observação dos aspectos analisados além da Dança, os que possuem 

graduação de licenciatura em Educação Física, Artes Cênicas e Artes Plásticas 

também são habilitados para lecionar aulas de dança nas escolas (EHRENBERG, 

2003). 

 Para EHRENBERG (2003), todos esses profissionais citados anteriormente, 

sendo os de Educação Física, os professores de dança e Artes podem ensinar esse 

conteúdo na escola, mas "é fundamental delimitar o seu espaço de atuação e 

esclarecer a profundidade dado ao objeto de estudo por cada um destes 

especialistas”.  

Vale ressaltar que o profissional que queira seguir como professor de dança 

deve buscar caminhos para se especializar cada vez mais, levando aos seus alunos 

uma aula digna. 

 

1.4. Dança e a Educação Física 

 

Tanto na rede pública como particular, as aulas de educação física entram 

como disciplina curricular imprescindível, ou seja, "a Educação Física é um conteúdo 

curricular em todos os níveis de ensino" (SOUZA NETO, 1992). 

http://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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Apesar de não ser obrigatória a presença de um profissional específico na 

área de educação física na educação infantil, os professores pedagogos que 

lecionam aula para essas séries iniciais, devem abordar obrigatoriamente essa 

disciplina no currículo escolar durante o ano letivo. Apesar da não obrigatoriedade 

do professor de educação física nesse período inicial escolar existem colégios que 

mesmo assim contrata-os visando a qualidade no ensino dos discentes. Porém, a 

partir do ensino fundamental, é obrigatório que apenas o professor formado em 

educação física ministre as aulas. 

No ambiente escolar, é cultural os alunos ficarem presos dentro de uma sala 

de aula, tendo em vista que o comportamento refere-se ao não movimento. Uma 

turma disciplinada na concepção dos atores sociais da escola seria a classe mais 

quieta, que faz menos barulho, que os alunos não levantam, ficam sentados sem 

suas carteiras. 

O mau aluno é visto pela escola como aquele que mais se movimenta na 

sala, e geralmente a punição é a proibição de ir a aula de educação física. Esse 

julgamento é extremamente equivocado. 

A criança necessita vivenciar habilidades básicas como andar e saltar: não 

podemos obriga-las a ficarem imóveis, uma vez que sem dúvidas erraríamos e as 

prejudicaríamos (...). Em razão que a criança tem necessidade de se movimentar, 

criar e brincar, isto é, ocupar-se a sua atividade numa função individual ou 

socialmente útil (...). (Freinet, 1974). 

Esses fatores são muito contraditórios se tratando da relação do 

desenvolvimento do aluno com os seus movimentos que devem sim, ser explorados 

de diversas formas. A aula de Educação Física é a hora da liberdade das crianças. 

O momento em que elas não ficam sentadas em carteiras e tem um espaço amplo 

para se libertar corporalmente utilizando a criatividade e a imaginação. 
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 Levando em consideração a disciplina de Educação Física na escola, pode-

se alegar que de seus propósitos é fazer com que os educandos tenham 

"consciência da riqueza da atividade física, do movimento à vida do ser humano" 

(TANI, 1988). 

A dança é um ótimo componente para ser trabalho nas aulas de Educação 

Física quando abordada por um bom profissional, resgata tudo o que está guardado 

dentro do indivíduo, fatores emocionais, liberando sua energia através da expressão 

corporal. 

Cunha (1992, p.11), alega que a dança merece destaque junto à Educação 

Física integrando as atividades de "ginástica, lúdicas, esportivas e recreativas". 

Segundo Claro (1988, p.67) “a dança e a Educação Física se completam", em que "a 

Educação Física necessita de estratégias de conhecimento corporal e a dança das 

bases teóricas da Educação Física". 

De acordo com Giffoni (1973, p.15) a prática da Educação Física é integro e 

harmoniza o processo educativo, juntamente a dança ‘‘em todas as suas formas de 

exercício” salientando que a mesma apresenta-se como uma das atividades mais 

completas entre as que são oferecidas para os alunos.  

Outros fatores importantes são: a socialização e a cooperação nas aulas de 

dança. O aluno estará por muitas vezes trabalhando em conjunto, com coreografias 

coletivas, utilizando o conhecimento adquirido nas aulas como sincronia, ritmo, 

musicalidade e tempo. Pois para que uma apresentação em grupo seja de sucesso 

depende do empenho de todos os participantes.  

Durante o ano escolar geralmente são trabalhados os seguintes esportes nas 

aulas de educação física: futebol, handebol, vôlei e basquete. Essa agregação dos 

esportes durante todo o período letivo pode ocasionar o comodismo das aulas, onde 
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não tem inovação de uma aula diferenciada, fazendo com que os alunos percam o 

interesse em participar. 

Portanto a dança é uma maneira divertida e inovadora de se trabalhar dentro 

das aulas de educação física. Onde é viável explorar inumeráveis habilidades 

físicas, cognitivas, sociais e motoras. Cabe ao professor aproveitar os ritmos que se 

encaixam melhor para a faixa etária das crianças e ao ambiente escolar além de 

expor aos seus alunos diferentes culturas e contextos da dança. 

Diante desse ponto de vista, PEREIRA (2001) posiciona-se com o seguinte 

raciocínio: (...) “a dança é um assunto essencial que deve ser aplicado nos centros 

educacionais: ela pode levar os alunos a conhecerem mais de suas individualidades 

e as de seus colegas; a descobrir o mundo emocional e imaginário; a criarem; a 

buscarem sentidos novos, movimentos soltos (...). Confirma-se assim, os inúmeros 

caminhos como exercitar a corporeidade das crianças por meio dessa atividade”. 

O professor de educação física em sua formação acadêmica provavelmente 

cursou poucas disciplinas relacionadas à dança, assim como não é possível que o 

estudante de graduação nessa área passe por todas as modalidades existentes. 

Portando deve-se buscar meios como cursos de qualificação específicas nas áreas 

de interesse para que o professor leve uma aula de qualidade aos discentes. 

Tendo em vista que trabalhar a dança nas aulas de educação física o objetivo 

principal não é aprender técnicas com muita rigidez, não visa formar os alunos como 

profissionais de dança, e sim a fazer com que a criança expresse através do 

movimento suas emoções, ritmos que o corpo pode manifestar. 

Bailarina e educadora francesa, ROBINSON (1978), elaborou um diagrama 

onde se pode visualizar as múltiplas possibilidades de se trabalhar a dança na 

escola: 
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Nesse diagrama existem algumas possibilidades do trabalho que pode ser realizado 

com a dança dentro da escola. É importante explorar diferentes ritmos, culturas e 

apresentar aos alunos a expansão do mundo da dança. 

Figura 1 - Diagrama de Jacqueline Robinson. Fonte: Revista Scielo 
ROBINSON, Jacqueline. Le langage chorégraphique. 
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1.5. A dança no ensino infantil 

 

A educação infantil é a base da vida estudantil, esta etapa da vida contribui de 

maneira bastante significativa na trajetória do aluno influenciando as outras séries 

futuras. 

“A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como intuito o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade.” (LDB 9394/96 Art. 29). 

Portanto se nesse período os alunos forem inseridos na dança, poderão 

desenvolver habilidades que com certeza influenciarão toda a sua vida escolar, 

tornando-se seres críticos, com habilidade corporal e criativa. 

Dançar é tão importante para uma criança quanto ouvir, enxergar ou falar. É 

primordial para a criança que nasce dançando, não desaprender essa linguagem 

pelo domínio de uma educação reprimida e decepcionante (...). (Béjart apud 

Garaudy, 1980).  

Para Laban, a criança tem o estimulo inato de realizar movimentos similares 

aos da dança. Cabe aos agentes da escola levá-la a obter consciência dos 

princípios do movimento, conservando sua naturalidade e desenvolvendo a 

expressão criativa. A prática da dança deve constituir o conhecimento racional e 

capacidade de criação do aluno, fortalecendo os pilares da educação (Delors, 2000).  
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A dança na educação infantil tem uma relação interdisciplinar, como pode se 

verificar em STEINHILBER (2000) “Os alunos que envolvem-se com as aulas de 

dança (...) se habituam melhor aos outros colegas e possuem mais facilidade nas 

etapas de alfabetização.”. 
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Conforme Howard Gardner (1995), a inteligência pode ser definida como a 

habilidade de resolução de problemas, ou a realização de inovações. Ele mencionou 

as inteligências em diversas possibilidades como pode-se observar no quadro 

abaixo:  

 
Tabela 1 - GARDNER (1995). H. Inteligências Múltiplas: a teoria na prática. 
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O papel da dança no ensino infantil é colaborar no desenvolvimento das 

crianças. Para Gardner (1995), a inteligência corporal-cinestésica é a possibilidade 

de buscar meios na solução problemas ou de produzir de algo novo, através do 

corpo inteiro, ou partes específicas. O diferencial dessa inteligência é a aptidão de 

expressão corporal utilizando o próprio corpo de maneiras inovadoras, criativas e 

diferenciadas além de utilizar os dois tipos de coordenações motoras: fina e grossa. 

Sendo assim, a dança é um caminho rico para o desenvolvimento de 

múltiplas inteligências nas crianças. 

Atualmente a dança é notada pela sua riqueza sendo muito mais do que um 

lazer ou entretenimento. Na educação, ela deve estar direcionada ao 

desenvolvimento íntegro da criança, proporcionando um aprendizado e corpo e 

mente. Uma criança que desde os primeiros anos do ensino infantil teve a chance de 

participar de aulas de dança, provavelmente, terá mais facilidade em sua 

alfabetização. (PRISCILA TREVISAN, 2006).  

 

1.6. Preconceito 

 

A Educação Física em si, sofre um preconceito dentro da escola dos alunos e 

professores. Alguns docentes de outras disciplinas insistem em dizer que a aula de 

dança é a aula da recreação. Sendo assim, usando esse termo, as crianças vão 

para aula bastante agitados. 

Outra dificuldade encontrada é a questão do gênero. Meninos acreditam que 

a dança é “coisa de mulher”. Não querem saber dessa aula de forma alguma. 
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Devido a esse fato meninos e meninas acabam se separando. Alguns professores 

tentam atrair mais os alunos chamando a aula de dança de expressão corporal. 

A mediação do professor para conduzir uma aula na qual o preconceito do 

gênero no ensino de dança se faz presente é de muita importância. É papel dele 

estabelecer uma metodologia para que a dança seja uma prática corporal inclusiva, 

podendo ser vivenciada em ambos os gêneros, pois juntos a aula ficará mais rica. 

 Freire (2005; 2011) defende uma educação que vise à formação de seres 

humanos críticos, e a necessidade de todos serem sujeitos de seu pensar, para que 

discutam sobre sua leitura de mundo com outros homens e mulheres, a fim de, em 

comunhão, atingirem uma visão crítica da realidade que vivem. 

 

1.7. Dança espetáculo 

 

Apesar da legalidade na escola, a dança é utilizada como aulas 

extracurriculares, principalmente em instituições privadas, esta atividade muitas 

vezes é um meio de chamar atenção da clientela. A coordenação faz questão de 

divulgar em propagandas: “temos aula de dança”, para despertar o interesse dos 

pais em matricular seus filhos na escola. 

É comum em festas e dias comemorativos os professores serem cobrados 

pela direção a fazer uma apresentação dos alunos, obrigando as crianças a ensaios 

exaustivos e monótonos. Deve-se ter muito cuidado, pois o real objetivo das aulas 

de dança não seria moldar alunos para apresentar aos pais uma dança maçante 

treinada durante um longo período, e sim oferecer aulas prazerosas as crianças que 

envolvam atividades que ajudem a colaborar com o seu desenvolvimento. 
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Conforme FERRARI (2003) “A dança na escola não é a arte do espetáculo, é 

a educação através da arte”. 

A dança na escola não deve enfatizar a realização de movimentos 

rigorosamente tecnicistas dentro de um padrão, pois essa rígida cobrança poderá 

gerar desinteresse e exclusão dos alunos menos habilidosos. Desse modo, a dança 

deve seguir um propósito de que o movimento é um meio de expressão corporal e 

comunicação do educando, dessa maneira, formando um cidadão crítico, ativo, 

comunicativo e responsável. 

 

1.8. A dança como agente do desenvolvimento  

 

A pratica da dança pode ajudar a proporcionar para o aluno diversos 

benefícios, quando trabalhado corretamente dentro do ambiente escolar.  Aspectos 

físicos, cognitivos, motores, psicológicos, afetivo social como se pode citar: 

Postura;  

Domínio corporal; 

Ritmo; 

Musicalidade; 

Orientação espacial;  
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Percepção e memória do movimento;  

Criatividade e capacidade de comunicar uma ideia; 

 Versatilidade (potencial para expressar-se através de diferentes técnicas de 

dança). 

Flexibilidade; 

Liderança; 

Olhar crítico; 

Socialização; 

Cooperação; 

Vencer desafios; 

Respeito; 

Se desafiar para ir mais além; 

Agilidade; 

Força; 

Bem-estar; 
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Os contemporâneos Laban (1879-1958) e Freinet (1896-1966) consideram o 

ser humano como um indivíduo integrado: corpo-mente, enfatizando a necessidade 

de respeitar o ritmo pessoal de cada um. A Dança Educativa foi formulada de acordo 

com os seguintes aspectos: 

 

Figura 2 - Esquema de Laban e Freinet. Fonte: Scielo 

Nanni (2003, p. 25), elaborou um quadro compondo as mudanças de tempo-

espaço e eixos de movimentos que colaboram na execução de atividades e que 

podem se relacionar com a dança na escola: 

  



29 

 

Variação no tempo-espaço, objeto e eixos do movimento - Habilidades motoras 

segundo a autora 

 

Tabela 2 - Elaborado pela autora Nanni. Fonte: Revista Scielo “Dança 
Educação: pré-escola à universidade”. Rio de Janeiro, 2003. 

Por conseguinte, o professor de educação física deve ousar em explorar o 

potencial da turma, favorecendo o desenvolvimento de seus alunos, estimulando 

suas diversas habilidades. 

 

1.9. A dança e a formação integral do ser humano 

 

A dança dentro da educação física tanto nas instituições públicas como 

privadas é uma possibilidade de novas propostas no ambiente escolar, e também 

um meio de colaboração para a formação do aluno. 

É objetivo da Educação Física Escolar a formação de cidadãos críticos, 

reflexivos e autônomos (BRASIL, 1999). 
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A dança quando trabalhada na escola através de ritmos, movimentos e 

músicas, resgata conceitos culturais e expressão de sentimentos. Através dela os 

alunos podem vivenciar expressões corporais conhecendo mais sobre si mesmo 

(BRASIL, 1997). 

Essa educação vai além do físico, ou seja, a dança proporciona aos seus 

praticantes a construção integral, interna e externa do ser humano. Prepara o aluno 

para uma visão mais ampla, para além das paredes da escola e é no ensino infantil 

onde começa esse processo de formação.  

A nova visão da dança, em seu aspecto cultural, é um conteúdo indispensável 

na escola, pois sua contribuição é favorecer a formação da cidadania, tornando 

nossos alunos cidadãos críticos sensíveis e conscientes de suas ações na 

sociedade (BARRETO, 2004).  

 

CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se caracteriza por ser bibliográfica de índole explicativa, sendo 

um estudo qualitativo, onde se constitui de material já produzido e publicado, 

representado predominante de livros e artigos científico. Segundo Angelo Salvador 

(1970) a bibliografia é “a relação dos documentos, é o conjunto de impressos 

bibliográficos reunidos com a finalidade de servirem da fonte de informação”  

De acordo ainda com Ângelo Salvador uma pesquisa bibliográfica é aquela 

que onde são apresentados em documentos escritos, estes documentos escritos 

são a fonte mais importante da pesquisa bibliográfica. Estes documentos se 
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caracterizam por serem impressos em editoras, comercializadas em livrarias e estão 

classificadas em bibliotecas, onde o pesquisador deve executar uma lista 

bibliográfica, com estes documentos, para seus interesses.  

O estudo levantamento bibliográfico se faz a pressuposto  de três artigos   

que são eles : o conhecimento de acervo bibliográfico que se caracteriza em 

primeiro conhecer o acervo bibliográfico que se tem para realiza a  pesquisa , 

segundo como fazer a organização da biblioteca  os documentos podem ser aqueles 

de se dirigem a fatos , pessoas apresentando sempre um dado  e o terceiro artigo 

que é a elaboração de uma bibliografia se trata que os documentos podem ser 

primários ou secundários ou seja o documento primário são aqueles de fontes 

originais e o secundários são aqueles estudos que partem de outro artigo cientifico. 

Segundo Marconi e Lakato (2008) 

A pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias é a que 
especificamente interessa a este trabalho, trata se de levantamento de 
algumas das bibliografias mais estudada em forma de livros revistas, 
publicações avulsas, sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 
direto com que já foi escrito sobre determinado assunto, com objetivo de 
permitir ao cientista poder analisar ou manipular suas informações com 
outras bibliografias já publicadas.  

 

Revisão de literatura ou pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que 

realiza um levantamento recente da produção científica num tópico particular. 

Envolve análise, avaliação e integração da literatura publicada. (THOMAS e 

NELSON, 2002) 

Uma pesquisa explicativa De acordo com Gil (2008), qualquer classificação 

de pesquisa deve seguir algum critério. Se utilizarmos o objetivo geral como critério, 

teremos três grupos de pesquisa:  

1. Pesquisas Exploratórias  

2. Pesquisas Descritivas  

3. Pesquisas Explicativas  
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Assim, ao iniciarmos qualquer pesquisa, deveremos primeiro saber qual é o 

objetivo desta pesquisa. De acordo com esse objetivo, poderemos ter uma pesquisa 

exploratória, ou uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa explicativa.   

Segundo Gil (2008), a pesquisa explicativa tem como objetivo primordial 

identificar fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de 

fenômenos. Este tipo de pesquisa é a que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade, e por isso mesmo, está fortemente calcada em métodos experimentais.  

É uma pesquisa muita sujeita a erros (porque dependem de interpretação, o 

que acarreta subjetividade), mas de grande utilidade, pois geralmente possui 

aplicação prática. Assim, a pesquisa explicativa toma muitas vezes a forma de uma 

pesquisa aplicada (ou pesquisa experimental), ou pode também se utilizar de dados 

e informações de uma pesquisa. 

Para a sua realização foi realizada uma pesquisa de artigos científicos através 

das bases de dados eletrônicas utilizando a palavra-chave “dança” e também 

combinações entre esta e “educação física” “ensino infantil”. Os resultados obtidos 

foram filtrados sendo utilizados apenas os apresentados em língua portuguesa e que 

mais se aproximavam do tema dessa pesquisa. 

Logo após foram selecionados 50 artigos compondo uma pasta de pesquisa 

utilizada na disciplina Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar da 

faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Essa pasta foi o apoio 

para o desenvolvimento desse estudo. 
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Palavras chaves e resultados 

Palavras Resultados 

Dança 73.900.000  

Dança e educação física  611.000  

Dança e ensino infantil 420.000  

Resultado  50 

Tabela 3 - Palavras chaves e resultados  

Fonte: elaborado pela autora 

Nesta pesquisa foram escolhidos e utilizados sete artigos dos 50 escolhidos, 

o critério de exclusão foi ler os resumos dos outros artigos, bases para a discussão 

entre a influência da dança na educação física e sua pratica no ensino infantil: 

Principais artigos utilizados 

Titulo Tipo Ano Base de dados 

Dança educativa: um fato em escolas de São Paulo.  Artigo  2001 SCIELO 

A dança circular na resolução de situações-problema 

em aulas de Educação Física 
Artigo 2010 SCIELO 

A educação e a fábrica de corpos: a dança na escola Artigo 2001 SCIELO 

Linguagens do corpo: dimensões expressivas e 

possibilidades educativas da ginástica e da dança 
Artigo 2008 SCIELO 

O ensino da dança na escola na ótica dos professores de 

Educação Física e de Artes 
Artigo 2014 SCIELO 

Dança escolar: uma possibilidade na Educação Física Artigo 2007 

REVISTA 

MOVIMENTO 

UFRGS  

A dança no âmbito escolar Artigo   2010 EFDEPORTES 

Tabela 4 – Principais artigos utilizados 

Fonte: elaborado pela autora 
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CAPÍTULO 3- DISCUSSÃO  

 

O principal objetivo desse estudo foi analisar a dança na educação física 

escolar e verificar a importância da prática no ensino infantil, resgatando na literatura 

o posicionamento de alguns autores que foram base na construção desse trabalho. 

Resgatando a ideia dos primórdios da dança, que esteve presente desde o 

Período Paleolítico superior a muitos anos atrás, com o decorrer dos anos se espera 

um grande crescimento dessa área até atualidade. Obviamente a dança se 

desenvolveu sim, hoje está presente em muitas culturas, diferentes ritmos foram 

criados, em par, em grupos ou sozinho a dança teve uma grande evolução. 

Porém, dança ainda é pouco utilizada nas aulas de educação física, sendo 

muitas vezes pelo comodismo dos esportes tradicionais, pelo despreparo de alguns 

docentes e também pelas barreiras encontradas em relação ao preconceito de 

gênero. 

Cabe ao professor de educação física buscar oferecer um ensino de 

qualidade aos seus alunos, buscando maior qualificação com cursos específicos, 

palestras, congressos relacionados a essa modalidade.  

É no ensino infantil onde a criança desenvolve sua personalidade, onde seu 

desenvolvimento motor está em fase de construção. Esse período é único, portanto 

a escola deve proporcionar vivências às crianças, para que elas explorem e 

aproveitem as aulas que vão contribuir para a sua formação integral. 

O artigo “Dança educativa: um fato em escolas de São Paulo”, publicado em 

2001 na revista Scielo traz resultados que apontam progressos no desenvolvimento 
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dos alunos através das aulas de dança como: autonomia, corporal e intelectual, 

socialização, cooperação, responsabilidade e avanço na aprendizagem. Chama a 

atenção alegando que muitos colaboradores da escola julgam que para ocorrer a 

aprendizagem, é necessário que a criança esteja sempre sentada e quieta. A autora 

Marta Thiago Scarpato critica essa maneira de “prender” o aluno e argumenta que 

privilegiar a mente e relegar o corpo pode levar a uma aprendizagem empobrecida. 

É importante que todo o aprendizado colabore com a integridade do educando, 

sendo assim, corpo e mente deve ser trabalhada como singular.  

Essa nomenclatura como Dança Educativa citado pela autora, relaciona-se 

com o esquema de Laban e Freinet (figura 2), uma proposta que procura levar o 

aluno a ação-sensação-reflexão, favorecendo os quatro pilares da educação: 

aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a viver juntos. 

Outra visão da autora nesse estudo direciona-se a necessidade de um corpo 

docente especializado para lecionar as aulas de dança, questionando que nas 

graduações de Educação Física e Artes os acadêmicos cursam apenas uma 

disciplina durante toda a formação sendo o curso de dança onde se tem uma visão 

geral ou nomeada como o curso de expressão corporal. Esse fator é verídico, assim 

como eu que estou formando em Educação Física cursei a disciplina Dança. Porém 

não foi diferente com todas as outras modalidades que existem no âmbito dessa 

área. Cursei apenas uma disciplina de natação, apenas uma disciplina de vôlei e 

dessa forma tive uma noção básica de todas as outras modalidades. Cabe a mim, 

escolher em qual caminho quero me aprofundar e seguir a profissão em meio a 

tantas atividades que a Educação Física oferece, buscando me qualificar cada vez 

mais com uma formação continuada, visando levar aos meus alunos uma aula de 

qualidade.  

O artigo “A dança circular na resolução de situações-problema em aulas de 

Educação Física” publicado na revista Scielo no ano de 2010 pela autora Sammia 

Smirna Freitas Teixeira e Maurício Teodoro de Souza teve um procedimento 
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metodológico através da pesquisa bibliográfica exploratória. Os autores destacam a 

dança circular, onde essa organização permite que todos os participantes estejam 

no mesmo patamar.  

Eles fizeram um experimento com crianças da turma da primeira série do 

ensino fundamental em uma escola de São Paulo, com dois encontros semanais 

com a duração de uma hora. Todas as atividades foram filmadas e um relatório geral 

foi feito ao final das dinâmicas. Foram disponibilizados os seguintes materiais: 

elástico, tecido, jornal, papel pardo e giz de cera para que as crianças utilizassem 

sua criatividade e buscassem um sentido para a realização dessa dança. 

Por meio das danças circulares foi notado como a ordenação toma forma e 

desforma constantemente, sendo assim, é interessante mencionar que o processo 

de construção de um grupo dançante não é simples, pois mudanças ocorrem a todo 

o momento. 

O estudo “A educação e a fábrica de corpos: a dança na escola” encontra-se 

na revista Scielo publicado no ano de 2001 pela autora Márcia Strazzacappa, trata 

sobre a questão da introdução da dança no espaço escolar, referindo e 

contemplando sobre o trabalho que é feito no curso de Licenciatura em Dança da 

Unicamp. 

Nesse curso alunos estagiários em dança manifestaram suas expectativas no 

ensino dessa área: Uns tem interesse em trabalhar dança nas escolas da rede de 

ensino, logo a dança dita “educativa”. Outros, em atuar em escolas específicas como 

academias e clubes visando técnicas para a formação profissional. E também os 

que pretendem trabalhar o aspecto social da dança fornecendo esse trabalho a 

pessoas desfavorecidas. Mas tendo em vista que o curso forma licenciados, o futuro 

profissional deverá ser dentro do ambiente escolar. 
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Nesse artigo encontra-se um diagrama elaborado por uma bailarina e 

educadora francesa Jacqueline Robinson (figura 1), onde visa as diferentes 

aplicações da dança. 

A autora questiona: “Mas seria o ensino da dança um só para todos?”, e 

argumenta que o importante não é a linha escolhida, mas como através dela pode-

se trabalhar elementos que consideramos importantes para o desenvolvimento 

integral do indivíduo na escola. 

Outro relato interessante no texto, é que nos estabelecimentos de ensino 

onde a dança começou a ser desenvolvida, os funcionários no geral afirmaram que 

sentiram diferença no comportamento dos seus alunos. O número de faltas diminuiu, 

o interesse e a participação das crianças em outras atividades extras aumentaram, 

os professores de outras disciplinas afirmaram que o desempenho no ensino 

melhorou através das atividades de dança na escola o aluno reencontrou o prazer 

de estar nessa entidade. 

Apesar dos benefícios para as crianças, outro relato foi feito pelos alunos 

estagiários em dança da Unicamp afirmam que passam por dificuldades como a 

receptividade dos próprios professores da escola, onde alguns menosprezam o 

trabalho, considerando a dança como “luxo” de menor importância diante das outras 

matérias. Outro problema enfrentado é o preconceito diante das aulas de dança em 

relação ao gênero. Esses são alguns obstáculos que estão presentes na rotina da 

dança na escola, uma luta contínua a fim dessa modalidade ganhar seu espaço no 

ambiente escolar. 

Sobre a educação e a fábrica de corpos, a autora faz uma reflexão a respeito 

da educação do corpo, alegando que a educação corporal não é apenas 

responsabilidade das aulas de educação física, nem de dança ou de expressão 

corporal. Conceder ou inibir a movimentação dos alunos na escola; proporcionar ou 
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não momentos de criatividade corporal; ativar ou impedir o interesse pela dança no 

ambiente escolar, também são meios de levar a educação para o não-movimento. 

Entretanto, o corpo está em constante desenvolvimento e aprendizado, cabe a nós 

refletir qual caminho seguir e qual educação estamos oferecendo aos educandos.  

Outro artigo utilizado para a composição do presente estudo foi “”Linguagens 

do corpo: dimensões expressivas e possibilidades educativas da ginástica e da 

dança”, publicado no ano de 2008 na revista Scielo pelas autoras Lívia Tenorio 

Brasileiro e Luciana Pedrosa Marcassa. Elas apontam que a dança e a ginástica são 

formas de expressões culturais que fazem parte das essências do corpo, além de 

apontar os caminhos e conceitos obtidos em suas proporções expressivas 

relacionando diretamente com a área da Educação Física 

O artigo “O ensino da dança na escola na ótica dos professores de Educação 

Física e de Arte” foi publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte 

pela autora Nilza Coqueiro Souza, Dagmar Aparecida Cynthia França Hunger e 

Sandro Caramaschi no ano de 2014. Esse estudo descritivo, de natureza qualitativa 

e quantitativa, foi feito através de um questionário aplicado a 64 professores de 

educação física e arte do estado de São Paulo, e teve como objetivo investigar se o 

conteúdo referente a dança está abordado no Projeto Político Pedagógico (PPP) das 

escolas; De que maneira o ensino da dança é passada  nas aulas de Educação 

Física e Arte; Qual o conhecimento dos docentes do conteúdo de dança nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais PCN’s; E por fim, qual relevância é oferecida ao 

ensino da dança na escola e quais são os seus limites. 

Em um breve resumo, foi constatado que esses docentes não tem uma 

participação adequada e coletiva durante as etapas de produção do PPP 

educacional; O ideal seria a união e integração de todos os educadores a favor do 

ensino da dança na escola, para que ela preencha de fato o seu espaço nas aulas 

de Educação Física e de Arte. 
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Outro estudo bastante pertinente para a produção desse trabalho foi retirado 

da Revista Movimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: “Dança 

escolar: uma possibilidade na Educação Física”, com autoria de Chames Maria 

Stalliviere Gariba e Ana Franzoni. Esse escrito apresenta argumentos sobre a 

dança, seu desempenho na sociedade, seu entendimento associado ao processo 

educacional. Destaca também o processo de compreensão corporal através dessa 

prática visando a possibilidade de desenvolver múltiplas relações com outras zonas 

do conhecimento. Retrata uma educação voltada para a formação de cidadãos 

críticos, autônomos e conscientes de seus atos. As autoras fazem um resgate da 

dança no cenário histórico, em seguida partem para o ensino da dança escolar, 

posteriormente abordam sobre o contexto dessa modalidade na educação física e 

por fim em suas considerações finais afirmam que a prática da dança na educação 

física favorece a possibilidade da elaboração de um currículo inovador sem estar 

limitado aos esportes tradicionais, mas que vai além e proporcionam as crianças 

novos caminhos de atividades em diferentes abordagens.  

Por fim, o último artigo escolhido para o desenvolvimento desse trabalho foi 

“A dança no âmbito escolar” publicado em 2010 na revista digital EFDPORTES com 

a autoria de Diogo Santos Silva, Marli das Graças Júlio, Lucia Aparecida Cruz, Paula 

Guedes Cocate e Vinicius Giacomini de Castro. O principal objetivo foi averiguar 

como a dança tem sido tratada pelos docentes de Educação Física no cenário 

escolar e o auxílio que essa atividade pode oferecer aos alunos. Desse modo, uma 

pesquisa bibliográfica foi feita levantando uma concepção referente a pratica 

pedagógica do professor de Educação Física no interior do conteúdo de dança e 

também uma pesquisa descritiva através de um questionário. Como resultado foi 

verificado que a dança só é utilizada na maioria das vezes em apresentações de 

eventos onde movimentos são repetidos e as crianças mal sabem o que estão 

reproduzindo. O que é preocupante, pois, a prática das aulas de dança tem como 

objetivo colaborar no desenvolvimento em uma diversidade de valências motoras 

além de formar seres críticos e reflexivos. Contudo, é necessário que os professores 

pensem e entendam o real sentido das aulas de dança a fim de elaborar aulas 
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conscientes do papel que a dança desenvolve dentro do planejamento da Educação 

Física. Conclui-se que para conquistar uma educação íntegra, onde a dança deve 

ser valorizada por direito em desenvolver tantos benefícios, a luta deve ser diária 

entre professores e colaboradores das instituições escolares. 

Pela observação dos aspectos analisados nas sínteses feitas em relação aos 

sete artigos principais selecionados para a elaboração do presente estudo, levando 

em consideração a virtude dos fatos mencionados, pode-se considerar que esses 

artigos utilizados se relacionam, e se completam. Sendo assim, é imprescindível que 

todos se conscientizem de que a pratica da dança na educação física escolar tem 

uma grande importância no ensino infantil, levando em consideração todas as 

informações pertinentes utilizadas durante a composição desse trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos achados do presente estudo podemos inferir que a dança na 

educação física escolar tem forte contribuição no ensino infantil. Faz parte da 

construção cultural da humanidade, sendo assim a dança se torna importante no 

contexto escolar fazendo com que o professor possa trabalhar inumeráveis 

capacidades físicas, contribuindo no desenvolvimento de seus alunos. 

Pode-se afirmar que a dança apesar de ser um conteúdo na Legislação 

Brasileira, previsto para as aulas de Educação Física escolar é muito pouco utilizado 

pelos docentes no processo de ensino aprendizagem com vista a promover um 

desenvolvimento integral dos discentes.  A dança não pode ficar somente restrita em 

festas comemorativas nas escolas, pois deve ser trabalhada nas aulas de educação 

física visando uma contribuição no desenvolvimento das crianças para além da 

escola construindo no aluno um cidadão, capaz de levar seu aprendizado para a 

vida.  

Embora este estudo bibliográfico tenha trago uma maior informação sobre a 

dança na educação física escolar e a importância da prática no ensino infantil, há 

uma necessidade de novas pesquisas sobre o assunto que possa colaborar a 

relevância da dança na educação física, influenciando ao aumento da prática dessa 

atividade dentro das escolas.  
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