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Resumo  

O texto trata de um relato de experiência vivenciado por docentes do Curso de 
Educação Física com o componente curricular Conhecimento e Metodologia da Dança. 
O objetivo do trabalho é destacar as possibilidades de ensino-aprendizagem da dança na 
escola, a partir das experiências vivenciadas pelos acadêmicos do curso nas aulas de 
dança, assim como no Festival realizado a cada final do semestre letivo. A partir das 
discussões e observações das aulas e ensaios coreográficos pode-se perceber a 
importância de apreender e vivenciar nossa cultura corpórea através da dança. Logo, o 
redimensionamento na formação dos profissionais de Educação Física que atuam com 
dança atenderá as novas demandas profissionais e sociais. 
 
Palavras - chaves: Dança, Educação Física e Formação Profissional.  
 
Resumé 

The present text it is an experience report experienced by teachers of physical education 
course with a curriculum component Knowledge and Methodology of Dance. The 
objective is to highlight the possibilities of teaching and learning of school dance, from 
the experiences of the academic course in dance classes as well as the Festival held 
every end of the semester. From the discussions and observations of classes and 
choreographic rehearsals can realize the importance of understanding and experience 
our culture body through dance. Therefore, scaling the training of Physical Education 
who work with dance professionals will meet the new demands and social. 

Key - words: Dance, Physical Education and Vocational Training. 
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O presente texto surge a partir da experiência enquanto professora do componente 

curricular Conhecimento e Metodologia da dança assim como também uma das 

organizadoras do Festival de dança que acontece no final de todo semestre letivo com os 

alunos do Curso de Educação Física da Faculdade Social da Bahia. Na proposta da 

disciplina temos como discussão central as possibilidades de ensino-aprendizagem da 

dança na escola. 

Ao pensarmos numa discussão sobre o ensino da dança nas aulas de educação 

física nos vimos diante de alguns desafios: o primeiro de nos apropriarmos de uma 

fundamentação teórica consistente sobre a temática, esta que vem sendo abordada a 

cada semestre no curso; o segundo destina-se a aproximar os acadêmicos das discussões 

relativas à dança no que se refere à cultura corporal de movimento e por fim despertar 

nos estudantes do Curso de Educação Física um olhar sensível para as diversas 

manifestações estéticas da dança, que por sua vez é vivenciada durante as atividades 

práticas da disciplina e tem seu momento de bastante fervor nas apresentações das 

células coreográficas ao final de cada semestre. 

Apesar das muitas divergências que ainda transitam na área, dentre elas no que se 

refere ao conhecimento tratado pelo professor de Educação Física. As diferentes 

abordagens existentes apropriam-se de nomenclaturas diversas para denominar o 

conjunto de nossos conteúdos, entre elas: Cultura Física (Betti, 1991) e Cultura 

Corporal de Movimento (Coletivo de atores, 1992). No entanto, independente da 

nomenclatura a ser utilizada, as abordagens tratam dos Jogos, Esportes, Lutas, Ginástica 

e Dança como elementos a serem tratados pedagogicamente pela Educação Física na 

escola. 

Dessa forma, reconhecemos que estes conhecimentos com os quais a Educação 

Física trata na escola são expressões e representações do mundo e nelas o ser humano 

vem sendo responsável, ao longo da história, por sua produção e transformação. De 

acordo com Daolio (1998) ao afirmar que estes conteúdos devem ser vistos como 

fenômenos culturais e não como expressões de uma natureza exclusivamente biológica 

do homem, ou seja, o que dá sentido a estes conteúdos e sua aplicação é o contexto onde 

se realizam e isto, deve ser levado em consideração ao se tentar definir se determinada 

ação é digna ou não de um trato pedagógico. 

O que está por trás de um espetáculo é tão importante quanto o que está em cena. 

Por isso, para discutirmos esta experiência importante no cenário da Educação Física 
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apresentamos o caminho percorrido para a realização do estudo, indicando a 

metodologia e os instrumentos utilizados. 

Este estudo caracteriza-se por uma abordagem qualitativa cujo principal objetivo é 

destacar as possibilidades de ensino-aprendizagem da dança na escola, a partir das 

experiências vivenciadas pelos acadêmicos do curso nas aulas de dança, assim como no 

Festival realizado a cada final do semestre letivo. 

Para tanto, utilizamos a observação como instrumento para fundamentar as 

discussões apontadas no texto. Pois de acordo com Lakatos e Marconi (2001) o 

observador precisa saber o que procura e o que necessita de importância em 

determinada situação.  

A Dança como Linguagem e Conhecimento 

A dança se encontra entre as mais antigas manifestações expressivas, 

acompanhando a evolução cultural da humanidade. É uma manifestação do ser humano, 

presente em todos os tempos e em todos os povos. 

O seu caráter de evolução histórica tem seus aspectos de padrões sociais e 

econômicos baseados nas necessidades humanas de expressar seus sentimentos, desejos 

e interesses mais diversos, algo que a própria dança traz. A sua manifestação pode levar 

a um mundo mágico da imaginação no qual seus movimentos possam refletem um 

fenômeno mítico, lúdico e religioso (Nanni, 2003). 

Segundo a autora acima, no seu processo histórico a dança retratava épocas e 

etapas do desenvolvimento sócio-econômico, seu gosto popular em festas religiosas 

tinha o cunho ritualístico da colheita, estações de ano, ciclo natural, ritos de passagem 

da vida do homem. Logo, das cavernas, das aldeias, dos burgos até os grandes salões da 

aristocracia a dança passou a ter outra forma, mais requintada e códigos de 

comportamento da nobreza. 

Dentre os vários estilos de dança percebidos no decorrer do seu processo 

histórico, podemos dizer que o balé clássico destacou-se como uma das primeiras 

danças socialmente reconhecidas por trazer consigo uma codificação própria. Seus 

passos e técnicas foram estabelecidos ao longo dos séculos.  Foi levado para a França, 

pois se tratava de uma dança da corte na qual todos dançavam nos grandes salões da 

época. Surge, então, a dança teatral, a qual chamava atenção para o trabalho de 

expressão corporal. 
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No caso da dança moderna contemporânea, sua característica se baseia na 

liberdade criativa, onde cada movimento indicado pelo coreógrafo “constitui-se num 

símbolo expressivo único, que só terá a sua função num contexto daquela sua 

coreografia específica” (ROBATTO, 1994, p. 134). 

E dessa forma a dança vem ganhando espaço e dizendo o que muitas vezes não 

conseguimos dizer. Ela segundo Laban (1990) retrata idéias, ansiedades, e tantos 

interesses de época, aliados à imensa necessidade do ser humano de se movimentar. 

Para Sachs (1944), a dança é um conjunto organizado de movimentos ritmados do 

corpo, sendo uma arte básica e prioritária quando se compara às outras expressões da 

criatividade humana. 

Assim, o ensino da dança pode exercer uma importante influência quanto à 

amplitude de possibilidades e sua compreensão em relação às imagens a qual estamos 

inseridos. Dessa forma, podemos perceber que enquanto dimensão constitutiva da 

cultura em nossa sociedade as danças mantêm tradições culturais, acadêmicas e 

perspectivas teóricas distintas, no entanto, enquanto atividades ligadas ao repertório da 

cultura lúdica e linguagem corporal, elas ampliam as suas possibilidades de tematização 

no espaço escolar.  

Desse modo, vale ressaltar que é de fundamental importância resgatar as 

experiências vividas pelos alunos e para tal é necessário que o professor desenvolva 

formas de intervenção pedagógica específica para cada comunidade, uma vez que cada 

grupo social dará diferentes sentidos a uma mesma dança e certamente trará uma 

diversidade de manifestações de danças que representem a sua cultura. 

 
A dança na cultura corporal de movimento 
 

Por volta de 1990, surge uma publicação em que a Educação Física é entendida 

como “uma disciplina que trata, pedagogicamente, na escola, do conhecimento de uma 

área denominada aqui de cultura corporal” (Coletivo de Autores, 1992, p.61). Nessa 

abordagem o conhecimento elucidado da realidade, se dá também na compreensão da 

historicidade do aluno como sujeito histórico. 

De acordo com Betti (1991), a Educação Física passou a assumir outra função na 

escola, tendo nesta a possibilidade de introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de 



5 

 

movimento, contribuindo também para a formação do cidadão que vai produzi-la, 

reproduzi-la e transformá-la, dando-lhe condições para usufruir do jogo, do esporte, das 

atividades rítmicas e da dança, das ginásticas e de tantas outras práticas corporais. 

Ao investigarmos as tradições históricas da dança e da Educação Física 

percebemos que elas em alguns aspectos se distanciam e em muitos outros se 

aproximam. Dessa forma, enquanto dimensão Constitutiva da cultura em nossa 

sociedade elas mantêm tradições culturais, acadêmicas e perspectivas teóricas distintas, 

no entanto, enquanto atividades ligadas ao repertório da cultura lúdica e linguagem 

corporal, e suas possibilidades de tematização no âmbito escolar, essas duas áreas 

mantêm fortes vínculos e inúmeras possibilidades de entrelaçamento, principalmente se 

a concepção de referência tomada para a Educação Física tiver a expressão corporal 

como forma de linguagem, como objeto de estudo, e a cultura corporal do jogo, 

ginástica, esporte, lutas e dança como manifestações da cultura corporal lúdica a ser 

tematizada. 

Dessa forma é importante destacar que a dança incluída nesta cultura corporal 

pode levar o sujeito a pensar seu tempo e, principalmente, refletir sobre a condição de 

está imerso em uma cultura universal.  

 

Dançando nas aulas de Educação Física Escolar 

 

A dança é um campo de conhecimento que pertence a algumas áreas de atuação. 

Ela está presente em vários cursos de graduação como Artes Plásticas, Artes Cênicas, 

Educação Física, bem como a sua própria graduação. Na Educação Física, a dança está 

sempre presente como conteúdo escolar, somada a outros conteúdos já conhecidos da 

cultura corporal, como ginástica, luta, esporte, jogo dentre outros.    

Ao investigarmos as tradições históricas da dança e da Educação Física 

percebemos que elas em alguns aspectos se distanciam e em muitos outros se 

aproximam. Dessa forma, enquanto dimensão constitutiva da cultura em nossa 

sociedade elas mantêm tradições culturais, acadêmicas e perspectivas teóricas distintas, 

no entanto, enquanto atividades ligadas ao repertório da cultura lúdica e linguagem 

corporal, e suas possibilidades de tematização no âmbito escolar, essas duas áreas 

mantêm fortes vínculos e inúmeras possibilidades de entrelaçamento, principalmente se 

a concepção de referência tomada para a Educação Física tiver a expressão corporal 



6 

 

como forma de linguagem, como objeto de estudo, e a cultura corporal do jogo, 

ginástica, esporte, lutas e dança como manifestações da cultura corporal lúdica a ser 

tematizada. 

Em estudos analisados a partir da história da Educação Física como os realizados 

por Soares (1998) e Vago (2009) sobre o enraizamento da Educação Física nas escolas 

brasileiras, podemos perceber que diante de uma leitura mais crítica nesta área e a 

possibilidade de olhar para o movimento e as distintas formas de expressão corporal 

como forma de linguagem reconheceu a dança, entre outras manifestações corporais, 

como um elemento importante para a Educação Física Escolar. 

De acordo com Sborquia e Gallardo (2006) e Brasileiro (2009) a dança assim 

como outras manifestações lúdicas corporais é entendida como uma manifestação do ser 

humano presente em todos os tempos e em todos os povos, partindo de necessidades, 

interesses e formações simbólicas de cada grupo social, numa relação dialética entre 

homem, cultura e sociedade. Assim, ao dançar dizemos que diferentes culturas se 

expressam e nessas expressões destacam-se variadas dimensões estéticas, culturais, 

artísticas e linguísticas, além de diversas características culturais. 

Num enfoque educacional, a dança pode deixar os padrões estéticos, as regras e a 

técnica para ir ao encontro das necessidades do ser humano. A complexidade de ensinar 

dança na escola acontece quando os gestos e movimentos técnicos são priorizados e a 

expressão espontânea do aluno é deixada de lado.  

 
A capacidade da expressão corporal desenvolve-se num continuum de 
experiências que se iniciam na interpretação espontânea ou livre, 
evoluindo para a interpretação de temas da dança formalizada, onde 
conscientemente o corpo é o suporte da comunicação (...) 
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 83) 

 

No decorrer das vivências é importante oferecer ao aluno um repertório de 

atividades corporais que possibilitem uma transferência para outras situações ou 

contextos, pois a variedade de conteúdos oferecidos aumenta as chances de escolha dos 

alunos para a formulação de grupos de prática, ao mesmo tempo em que também 

possibilita uma melhor aceitação da dança por parte doa alunos mais introspectivos, 

permitindo a expansão de ideias, da expressividade e criatividade. 
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Contudo, podemos compreender que o interesse pedagógico deve está centrado na 

perspectiva de um saber sistematizado que supere o senso comum e que possam ser 

trabalhados valores que contribuam para a formação do aluno. 

 

 

Apresentação e Discussão dos dados 

 

Neste momento abro as cortinas para apresentar os resultados obtidos a partir das 

observações realizadas no decorrer das aulas e das apresentações dos alunos no Festival 

de dança da Faculdade Social da Bahia durante os últimos cinco anos letivos (2007-

2011).  

No decorrer das aulas do componente curricular Conhecimento e Metodologia da 

Dança percebemos que boa parte dos acadêmicos não aceitam a disciplina, a princípio, 

com a mesma energia quando se deparam com as disciplinas de jogos e esporte, por 

exemplo. No primeiro momento há um certo “medo” da disciplina, muitos num 

diagnóstico inicial declararam que nunca dançaram e outros relataram que as 

experiências na educação básica foram frustrantes, trazendo como exemplo as suas 

participações nas festas juninas e manifestações folclóricas nas referidas escolas, em sua 

maioria na rede privada de ensino. 

A partir deste momento inicial o planejamento das aulas passa a ser revisitado 

com frequência. A cada encontro as insatisfações decorrentes dos “medos” dão lugar a 

novos comentários e demonstrações de satisfação corporal. Os passos ganham 

suavidade e os movimentos passam a ganhar leveza e harmonia. 

Vários são os conteúdos trabalhados na disciplina percepções de espaço, tempo, 

lateralidade, equilíbrio, postura, ritmo dentre outros, que vão sendo contemplados no 

decorrer das aulas e avaliações. No desenvolvimento das ações rítmicas são utilizados 

ritmos diversos desde o popular ao erudito e neste contexto as manifestações folclóricas 

ganham a apreciação carinhosa dos alunos, que demonstram muita afinidade com os 

elementos da cultura regional, como o maculelê, o samba de roda, o samba de coco, o 

bumba meu boi, o coco de roda, o coco de cacete dentre outros que vão embalando 

novas sensações e percepções para com a dança. . 

Após várias vivências com a dança os alunos do curso de Educação Física 

demonstram o interesse para as apresentações coreográficas como forma de avaliação 
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final da disciplina. Nos anos iniciais as apresentações aconteceram na sala de ritmo 

entre os próprios alunos da disciplina. Hoje, elas fazem parte do calendário de 

atividades do curso e com tanta notoriedade, pela riqueza da pluralidade rítmica 

presente nas diversas manifestações corporais apresentadas pelos alunos e convidados 

(ex-alunos e comunidade externa), que passaram a ser apresentadas no teatro e/ou no 

auditório da Faculdade Social da Bahia, tendo como plateia familiares, acadêmicos e 

professores da Instituição. 

 

Considerações 

 

A dança enquanto uma prática educativa pode exercer um papel fundamental em 

nossas vidas, pois aborda a realidade social sob diversos contextos e interpretações e, 

sendo oriunda de diferentes linguagens, a dança paralelamente com as histórias de vida 

de cada pessoa, pode oferecer para o profissional que se utiliza dela, uma amplitude de 

conhecimento que vêm de encontro aos saberes existenciais, pois no momento que 

percebermos a educação como um todo, estaremos respeitando as individualidades. 

As aulas teóricas assim como as práticas vêm contemplando cada vez mais o 

festival de dança e com a experiência de vivenciar as apresentações artísticas 

contextualizadas no decorrer das aulas, diferentes sensações vêm sendo despertadas nos 

alunos de maneira que as frustrações experimentadas na educação básica ou mesmo na 

vida pessoal dos alunos foram substituídas pelas emoções vividas no grupo durante os 

ensaios e pela oportunidade de subir ao palco, acompanhado de nervosismo, mas 

também de várias sensações importantes para a formação do profissional e do sujeito.  

Dessa forma, pode-se perceber a importância de apreender e vivenciar nossa 

cultura corpórea através da dança, uma linguagem que o homem culturalmente 

construiu e reconstrói ao longo da sua história. A autonomia do professor precisa ganhar 

espaço e as experiências vividas pelos professores sejam dentro ou fora da escola, 

também vão interferir na abordagem e inclusão ou não deste conteúdo no âmbito 

escolar. 

A experiência com as aulas e com o festival nos faz refletir a forma como a dança 

vem sendo pensada e a importância de um redimensionamento na formação dos 

profissionais que atuam com a dança para atender as novas demandas profissionais e 

sociais. 
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