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RESUMO 

 
Tendo como referencial a manifestação dança baseada numa abordagem cultural, este artigo 
tem como objeto de estudo o ensino dessa arte na escola constituindo-se como expressão 
cultural da Educação Escolar. São apresentados pensadores e suas contribuições acerca da 
configuração teórica da cultura, educação, corpo, escola e dança. O intuito é contribuir para a 
discussão de paradigmas que permitam enfrentar alguns dos atuais questionamentos que estão 
postos acerca das relações culturais que estruturam o cotidiano de vida e de produção do 
conhecimento na área da dança na Educação O tipo de estudo caracteriza-se como pesquisa 
bibliográfica evidenciando os estudos da Dança, Cultura, Corpo, Educação e Educação Física 
e suas possíveis relações. 
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ABSTRACT 
 
 
Taking as reference the manifestation dance based on a cultural approach, this article focuses 
on the study of art education in school constitutes itself as a cultural expression of School 
Education. Are presented thinkers and their contributions on the theoretical configuration of 
culture, education, body, and school dances. The aim is to contribute to the discussion of 
paradigms that address some of the current questions that are brought about cultural relations 
that structure the daily life and production of knowledge in the field of dance education in the 
type of study is characterized as a literature search studies showing the Dance Culture, Body, 
Education and Physical Education and their possible relationships. 
 
Keywords: dance, art, education. 
 
 
 
 
 
 
¹ Doutora em Educação, ² Mestre em Educação 
¹ Grupo de Pesquisa Artes, Diversidade e Contemporaneidade – ARDICO – UFS / CNPq  
¹ ²Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação de Sergipe – UFS / CNPq 
² Grupo de Pesquisa Esporte, Educação e Sociedade – UFS / CNPq 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

2 
 

No amplo universo de expressões humanas, encontramos a arte de dançar. É possível 

estabelecer diferentes relações com essa forma de comunicação ilimitada de gestos, sons, 

imagens e especialmente histórias de vida dos indivíduos. 

 Dentre tantas implicações que a dança pode oferecer as diferentes pessoas que 

dançam está à capacidade de representação dos inúmeros sentimentos contidos nos que 

exploram os movimentos ritmados e expressivos em diferentes contextos. Para tanto, a dança 

requer a disponibilidade de envolvimento dos indivíduos com algumas experiências que para 

muitos são desconhecidas até o seu primeiro contato, ou seja, a sua realização. 

 Existem diversas definições atribuídas à dança, compreendemos esta expressão como 

ir além: dançar é ir além dos sonhos, amores, tristezas, alegrias, dores, lamentos, paz, do 

sentimento e do movimento. 

O ser humano dança por meio das suas atitudes, com as capacidades ilimitadas de 

criação, sentimentos, desejos e perspectivas, vivenciando plurais oportunidades de conhecer e 

experimentar movimentos que expressem o de mais natural e cultural na sua concepção de 

tempo e espaço a partir da sua existência corpórea. 

Segundo Kunz (2003, p.90-91): 

A dança, assim como o esporte, é uma das manifestações da cultura do 
movimento mais importante e relevante em todo o mundo (...) assim, é 
possível perceber que na análise do movimento na dança, comparada com a 
análise do movimento no esporte e na aprendizagem motora, há um 
crescente aumento do interesse pelo sujeito e seu mundo subjetivo. 

 

 A dança se apresenta enquanto atividade humana de comunicação, que transita do 

sagrado ao profano, do conhecido ao desconhecido, com o intuito de trazer a baila sentidos e 

intenções, movimentos e sentimentos ao longo das gerações. É considerada expressão cultural 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

3 
 

de um povo, do folclore1 que cria, recria e transforma passado em presente. É memória e 

história. 

Para Nóbrega (1999, p.127): 

 

[...] a dança é considerada, não apenas do ponto de vista das funções 
atribuídas à mesma, como o refinamento de capacidades motoras, funções 
sociais ou terapêuticas, mas destacando a lógica sensível da dança e do 
movimento, como redimensionamento da racionalidade e viabilização da 
corporeidade como instância ética e estética. 

 

A dança não é, como se tende a acreditar, um conjunto de passos mais ou menos 

arbitrários que são o resultado de combinações mecânicas em que, embora possam ser úteis 

como exercícios técnicos, não poderiam ter a pretensão de constituírem uma arte: são meios e 

não um fim (DUNCAN, 1980). 

Corpos dançam para louvar, celebrar, agradecer e denunciar o que as palavras 

poderiam ser insuficientes para expressar. Katz (2003, p. 261) afirma que:  

Para compreender a dança precisamos de olhos que vejam aquilo que não 
porta visualidade plena. Há que percorrer as dobraduras da sua materialidade 
para escapar, por vãos e desvãos, da falsa necessidade de lhe atribuir 
significados. 

 

Garaudy (1980, p. 16) nos impulsiona a pensar que o corpo que dança em diferentes 

contextos é: 

“... um modo total de viver o mundo: é a um só tempo, conhecimento, arte e 
religião. Sabedoria plenária para qual Deus é a força criadora que esta 
sempre nascendo e que é sempre ativa no coração de toda a existência. Ela 
nos revela que o sagrado é também carnal e que o corpo pode ensinar o que 
um espírito que se quer desencarnado não conhece: a beleza e a grandeza do 
ato quando o homem não está separado de si mesmo, mas inteiramente 
presente no que faz”. 

 

 Atualmente observamos uma forte intensidade de danças nas diferentes tribos, ruas, 

palcos, TV e no dia a dia de tantos indivíduos inseridos nesta expressão artística. 

                                                 
1 Folclore para CASCUDO (2001, p. 240) é a cultura do popular, tornada normativa pela tradição. Compreende 
técnicas e processos utilitários, além da sua funcionalidade.   
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Mergulhados em tantos ritmos que podemos encontrar no Brasil, país de cantos e danças, 

particularmente, diferenciadas e retratadas por tantos outros países, poderíamos vislumbrar 

uma compreensão mais crítica e criativa do que dançar e como dançar frente a tantos 

elementos possíveis de criação nestes diferentes espaços da sociedade. Para tanto, acreditamos 

que a escola pode ser um ambiente significativo para a entrada efetiva da dança e suas 

relações. 

O Brasil concentra uma diversidade significativa de danças que podem constituir o 

acervo da cultura e principalmente enriquecer os diferentes propósitos das práticas educativas. 

Neste sentido, evidenciamos as possibilidades de relações no trato das danças e da cultura 

brasileira na educação escolar, frente à atuação dos diversos profissionais em suas 

intervenções nos programas e currículos da escola. 

A prática da dança amplia e realiza diferentes necessidades e realidades daqueles que 

dançam. É considerada conteúdo, atividade escolar na disciplina Educação Física, por ser um 

amplo e vasto leque de conhecimentos, com manifestações e possibilidades historicamente 

construídas e culturalmente transformadas. Dessa forma, entendemos a necessidade da 

importância do trabalho pedagógico acerca da dança e das problematizações de suas possíveis 

relações no processo ensino e aprendizagem no âmbito da Educação escolar. 

Paulo Freire em suas obras, bem como na sua história de vida nos inspira e alerta que 

educar é desenvolver a valorização humana, respeitando sua busca de realização, com 

incentivo a criatividade e estímulo a tomada de consciência frente à realidade, sendo diálogo o 

meio privilegiado para reflexão e para a tomada de consciência social e política. Nesse sentido 

de compreender a dança enquanto educação e expressão de cultura é possível evidenciar a 

ação comunicativa, ou seja, a relação dialógica para realizar essa relação e dar sentido aos 

atores no processo educacional. 

 Para Kunz (2003, p.31): 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

5 
 

A educação é sempre um processo onde se desenvolvem “ações 
comunicativas”. O aluno enquanto sujeito do processo de ensino deve ser 
capacitado para sua participação na vida social, cultural e esportiva, o que 
significa não somente a aquisição de uma capacidade de ação funcional, mas 
a capacidade de conhecer, reconhecer e problematizar sentidos e significados 
nesta vida, através da reflexão crítica.  

 

E a dança enquanto objeto de ensino com finalidades educacionais para a área de 

Educação Física deve ser entendida e vivenciada como concepção dialógica, configurando-se 

em uma práxis social. Portanto, a concepção de ensino para a dança no âmbito escolar deverá 

se orientar numa perspectiva antropológica problematizadora do ensino. 

Para Scarpato (2001, p. 59): 

A dança na escola não deve priorizar a execução de movimentos corretos e 
perfeitos dentro de um padrão técnico imposto, gerando a competitividade 
entre os alunos. Deve partir do pressuposto de que o movimento é uma 
forma de expressão e comunicação do aluno, objetivando torná-lo um 
cidadão crítico, participativo e responsável, capaz de expressar-se em 
variadas linguagens, desenvolvendo a auto – expressão e aprendendo a 
pensar em termos de movimento.  

 

 Na dança, prevemos e defendemos a sua condição de facilitar e existir como 

possibilidade educacional, no sentido de contribuir para a formação dos nossos alunos em 

qualquer que seja o nível de ensino. 

 Scarpato (2001) reforça que a prática da dança na sala de aula, na escola, não visa 

apenas influenciar e promover a vivência do corpo e minimizar, ou mesmo, diminuir as 

tensões dos esforços intelectuais dos alunos. Ela favorece a criatividade, trazendo 

contribuições no processo de aprendizagem dos alunos em comunhão com outras disciplinas 

da grade curricular.  

 Em nosso cotidiano, principalmente no Brasil é tão natural, encontrarmos a dança, 

portanto, se essa arte retratar a cultura dos diferentes cidadãos, por que não fazer parte do 

desenvolvimento da educação escolar? Assim como o ensino da matemática, geografia, inglês 
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fundamenta a formação dos alunos, a escola pode promover e apresentar a dança como 

atividade imprescindível. 

 A importância da dança, enquanto área de conhecimento na escola cria novos 

interesses para o professor e seu processo de ensino. Segundo Freire (2001) é necessário e 

possível avaliar a pratica da dança por meio de um planejamento adequado, com a clareza de 

objetivos de aprendizagem, coerência para definição e escolha dos critérios de ensino. Ela 

afirma “os critérios poderiam ser pautados nas habilidades de composição, performance, 

apreciação, conhecimento e demonstração de composição, que servem para dançarinos de 

qualquer idade”. (2001, p. 33)   

Percebe-se que a dança é uma atividade corporal que pode ser apreciada e vivenciada 

por todos, seja pelo simples prazer de dançar, movimentar-se, ou vontade de expressar seus 

desejos. 

Discutindo ainda a importância da associação entre a Dança e a Educação Física, 

Barreto (2004) considera que a dança pode contribuir para a área de Educação Física na 

medida em que, por meio da experiência artística e da apreciação, estimula nos indivíduos os 

exercícios da imaginação e da criação de formas expressivas, despertando a consciência 

estética, como um conjunto de atitudes mais equilibradas diante do mundo. 

Por outro lado, a Educação Física também pode contribuir de forma relevante para a 

área de Dança, ampliando discussões sobre a corporeidade e a motricidade humana que 

atribuem ao corpo que dança um sentido muito maior do que lhe foi concedido por muito 

tempo, no contexto de práticas tradicionais que privaram estes corpos da sua própria 

identidade e expressividade (BARRETO, 2004). 

Marques (2003) entende que é por meio de nossos corpos, dançando que os 

sentimentos cognitivos se integram aos processos mentais e que podemos compreender o 

mundo de forma diferenciada, ou seja, artística e estética. É assim que a dança na escola se 
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torna distinta de um baile de carnaval: o corpo que dança e o corpo na dança tornam-se fonte 

de conhecimento sistematizado e transformador. 

Muitas vezes, a dança é relacionada apenas com as experiências corporais de 

movimento, porém ela em sua totalidade pode compreender elementos de integração do ser 

humano consigo, com os outros e com a sociedade em que estar inserido. Para Marques 

(2003), a escola teria de instrumentalizar e de construir conhecimento em/por meio de dança 

com seus alunos, pois ela é forma de conhecimento, elemento essencial para a educação do 

ser social. 

Como educadores somos responsáveis pela promoção de oportunidades que tragam 

mudança nas atitudes e pensamentos dos nossos alunos. Com isso, se nossa proposta é ensinar 

a dança devemos entendê-la como uma atividade que proporciona novos hábitos, novos 

saberes, para o corpo dançante. 

O ensino da dança pode exercer um importante papel no que se refere a 
ampliar as possibilidades e as formas de compreender, ampliar e se 
relacionar com o seu próprio imaginário, com o de outras pessoas e com 
este mundo em que vivemos, construídos por imagens. Creio que uma 
pedagogia da imagem possa contribuir muito para que se enriqueça o ensino 
de dança em escolas, academias, centros culturais, entre outros, visto que as 
pedagogias tradicionais têm imobilizado os corpos com seus treinamentos 
coercivos, sem permitir que estes corpos encontrem caminhos mais 
humanos de experienciar as técnicas, a imaginação, a criação, a dança... 
Assim é possível educar pessoas autênticas, críticas e transformadoras. 
(BARRETO, 2004, p. 129). 

 

A dança deve ser vivenciada, pensada e descoberta. O ser humano que dança, pode 

demonstrar papéis sociais e mostrar relações dentro de uma sociedade para que haja uma 

transformação. De acordo com Marques (2003, p. 26) “A dança, portanto, como uma das vias 

de educação do corpo criador e crítico, torna-se praticamente indispensável para vivermos 

presentes, críticos e participantes na sociedade atual”. 

A dança na escola deve partir do pressuposto que o movimento é uma forma de 

expressão e comunicação do aluno e para que este se torne um cidadão crítico, participativo e 
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responsável precisará aprender a expressar-se nas diferentes linguagens, entre elas a corporal. 

A dança se dá muitas vezes na escola, como uma atividade para momentos especiais dentro 

deste espaço, ou seja, são apresentações necessárias, para atrair a atenção dos pais e 

familiares, nas datas comemorativas de um ano letivo. No entanto, percebemos que a dança é 

muito mais que apresentações, momentos de alegria e prazer. A dança é valorizada como 

forma de conhecimento e causa mudança de atitudes, uma possível agente de transformação.  

Compreendemos os diferentes valores educativos, culturais e sociais da dança. 

Podemos dizer ainda, que as pessoas envolvidas no universo da dança conseguem visualizar a 

mudança em si mesmo, na sua expressão corporal, no seu comportamento, no repertório 

motor, devido à prática desta atividade. Acreditamos que a dança pode ser vivenciada, 

discutida e descoberta como uma atividade necessária e de fundamental importância para o 

desenvolvimento integral do aluno. 

1- O PAPEL DA DANÇA NA CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO ESCOLAR 

 

É importante ressaltar a comunicação da escola, por meio do currículo construído e 

apresentado para as diversas áreas do conhecimento. A dança fará parte deste cenário de 

implicações pedagógicas a partir de uma concepção curricular contextualizada na construção 

social e nas relações históricas do conhecimento. O currículo resulta dos valores e 

conhecimentos produzidos dos trabalhos pedagógicos nas escolas, enquanto, processo social e 

atribui sentido aos diferentes conteúdos selecionados e organizados em diferentes áreas do 

saber, evidenciando o papel do professor e sua responsabilidade nas ações desenvolvidas para 

tal exercício profissional. O currículo educacional torna-se, dessa forma, a identidade da 

escola. 

Para Moreira (2000) o currículo constitui significativo instrumento utilizado por 

diferentes sociedades, tanto para desenvolver os processos de conservação, transformação e 
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renovação dos conhecimentos historicamente acumulados, como para socializar as crianças e 

os jovens segundo valores tidos como desejáveis. O autor concebe a história das disciplinas 

escolares e seu alargamento conceitual e metodológico. Nesse sentido, a relevância de 

reflexões, ações e transformações nos objetivos, no que ensinar para os alunos e como 

desenvolver os conteúdos torna-se uma rotina de análise e efetivação para o professor, 

considerando a sociedade e o ambiente de forma geral no processo de aprendizagem. 

Assmann (1998, p.68) afirma: 

Aprender significa, sem dúvida, entrar em mundos simbólicos pré – 
configurados, ou seja, em mundos do sentido que já são falados e 
sustentados por outras pessoas que nos cercam (amigos/as, pais, irmãos/ãs, 
professor/a, etc.). Mas aprender significa também, e num sentido muito forte, 
esquecer linhas demarcatórias dos significados já estabelecidos e criar outros 
significados novos. Desaprender “coisas por demais sabidas”, e re-sabê-las – 
re-saboreá-las – de um modo inteiramente novo e diferente, faz parte do 
aprender.      

 

A escola não deve ser mais tratada e reconhecida como um espaço estático, mantendo 

suas características passadas, fruto das tendências tradicionais. Devemos, portanto, 

contextualizar um novo paradigma que cerca o atual processo educacional, ou seja, uma 

cultura escolar voltada para a identidade cultural, para a diversidade e pluralidade de ações 

educativas. 

Para Paulo Freire (1983, p.27-28) a educação é: 

Uma resposta da finitude da infinitude. A educação é possível para o 
homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Isto leva-o à sua 
perfeição. A educação, portanto, implica uma busca realizada por um sujeito 
que é o homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não 
pode ser o objeto dela. 
 

As teorias críticas existentes no universo da Educação apresentam perspectivas e 

estudos acerca do currículo, sobre a necessidade de uma cultura crítica curricular, 

evidenciando a compreensão das importantes e diferentes relações entre o conhecimento, a 

cultura e espaço da escola com significados e representando todo o contexto social deste 

espaço escolar. Existe a dinâmica que envolve os seres humanos gerando, portanto, 
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transformações constantes no processo educacional para serem levados em conta na produção 

curricular. A mudança cultural, num sentido amplo, será ou deixará de ser um “associado 

conseqüente” ou “eficiente” do que fazer conforme a estrutura social se encontre, 

concretamente ou não, em transformação”. (FREIRE, 1983, p. 57) 

Currículo na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica (Saviani, 2006): valoriza e 

ressignifica o papel da escola e do conhecimento. Os conteúdos curriculares são definidos a 

partir das demandas da prática social. São instrumentos teóricos e práticos necessários ao 

entendimento e às intervenções da e na prática social. 

Moreira (1993) pensa em uma escola de qualidade a partir da reflexão sobre o 

currículo e ensino, e sem uma relação de significados com a sociedade, não faz sentido.  Ele 

defende uma escola fundamental voltada para desenvolver no aluno espírito crítico, 

flexibilidade, curiosidade, criatividade, atitude científica e autonomia. Pensa as relações e a 

alegria que deve existir na escola e dessa forma, ter no país, uma escola “interessada em ser 

interessante”. Assmann (1998, p. 29) afirma que “o ambiente pedagógico tem de ser lugar de 

fascinação e inventividade”. 

Os autores citados anunciam uma visão de currículo ampliada e que a escola, assim 

como os indivíduos devem incorporar novos significados através de atividades artísticas, com 

suas ilimitadas capacidades de criação nos possíveis âmbitos educativos. As experiências 

vivenciadas nas manifestações artísticas estão carregadas de significados para uma nova 

escola.  

É possível uma escola em que os alunos e professores aprendam numa relação de 

descobertas, alegrias e desafios, em que é preciso uma competência para viver tal relação. Um 

professor deve facilitar a aprendizagem do aluno facilitando o acesso à cultura de forma 

dinâmica e significativa.  

O estudante não é simples consumidor da cultura: ele precisa recriá-la, 
prolongá-la e enriquecê-la. No processo, acrescenta, a alegria sentida pode 
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ajudá-lo a vencer a submissão e a conciliar independência, herança cultural e 
autoridade. (MOREIRA,1993, p. 51) 

 

Os espaços de aulas representam nesta perspectiva, espaços de comunicação, de 

diálogo das construções e reconstruções coletivas, onde os conhecimentos serão conhecidos, 

reconhecidos e transformados em diferentes organizações de atividades e principalmente na 

democratização desses saberes numa contextualização plural de expressões.  

É necessário pensar, organizar e realizar um currículo com ênfase na produção cultural 

dos alunos e, permeado de experiências e significações dentro e fora do contexto escolar. 

Paulo Freire reforça em seu legado de diferentes obras, que não necessariamente precisamos 

primeiro educar para depois transformar. Existe a necessidade de combinar de forma 

simultânea educação e ação. 

Nos diferentes e pertinentes estudos sobre abordagem curricular do autor Antônio 

Flávio Moreira é possível visualizar e encontrar relações sobre o ensino da dança e a 

importância dessa manifestação artística enquanto elemento de cultura e significado no 

processo educacional. Contemplamos o pensamento de Moreira (1993, p. 51) ao se referir a 

escola que pensamos e sonhamos, que supere na tradicional volta de ser, para além dos muros 

e do sentido reprodutivo, promovendo a emancipação intelectual de crianças e jovens: 

Nessa escola, há lugar para a voz, a linguagem e os saberes das crianças (...) 
nessa escola associa-se a aquisição significativa de conhecimentos à 
familiarização com o método científico. Conhecer significa uma aventura da 
qual participam alunos e professores. Na aventura, conflitos e embates 
inevitavelmente ocorrem. Na aventura, o compromisso com a construção de 
uma sociedade mais justa e mais democrática pode desenvolver-se e 
consolidar-se. Conhecer melhor o mundo pode tornar-se, então, o empenho 
por transformá-lo. 

 

 Nessa escola, deve existir uma dança com significados, dança que expressa à 

diversidade de cultura que cada aluno traz de seu contexto histórico familiar, suas diferenças 

fisiológicas e comportamentais, evidenciando as possibilidades e também as limitações para 
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sentir, pensar, agir e dançar. Pode-se encontrar um fascínio e o desejo nos/as discentes das 

atividades dançantes sentem ao participar efetivamente das ações propostas, e alguns 

elementos agem como facilitadores no processo de ensino e aprendizagem da dessa atividade 

ritmada e expressiva na escola, dentre eles: motivação, criatividade e afetividade.  

Estes elementos reunidos tornam-se meio de realizações de aulas prazerosas, em que a 

participação de todos amplia a construção de conhecimentos, motivando-os para execução das 

atividades e equilibrando as diferenças encontradas em uma mesma turma de alunos. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (1997), a atividade Dança na 

escola pode desenvolver na criança a compreensão de sua capacidade de movimento, 

mediante um maior entendimento de como seu corpo funciona e se expressa. Assim, poderá 

agir com maior inteligência, autonomia, responsabilidade e sensibilidade. 

 Com a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96, a área 

de Arte é considerada obrigatória na educação básica: “o ensino da arte constituirá 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis de educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. Artes Visuais, Música, Teatro e Dança, as 

quatro linguagens que compõe a área de Arte podem ser oferecidas não apenas como 

atividade, mas, como disciplinas do currículo.  

 Moreira (1993, p. 47) diz que “o que chamamos arte é, então, apenas um dos inúmeros 

modos de descrever e comunicar experiências que fazem parte de um conjunto mais amplo de 

relações”. 

Os PCNs (BRASIL, 1997) inserem a dança também na área de Educação Física, no 

bloco das atividades rítmicas e expressivas, considerando-a uma manifestação da cultura 

corporal, que tem como característica as intenções de comunicação e de expressão, por meio 

de gestos e estímulos sonoros.  
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É importante que a Dança seja desenvolvida na escola com espírito de investigação, 

para que a criança desperte para suas possibilidades de conhecimento e reconhecimento, 

tomando consciência da função dinâmica do corpo, do gesto e do movimento como uma 

manifestação pessoal, social, política e cultural. Os PCNs (BRASIL, 1997) oferecem formas 

de desenvolvimento de trabalho com dança, no que tange aos aspectos criativos e à concepção 

da dança como linguagem artística e propõem que o ensino possibilite aos alunos:  

• Compreensão dos aspectos histórico-sociais das danças; Percepção do ritmo 

pessoal; Percepção do ritmo grupal; Desenvolvimento da noção espaço/tempo vinculada ao 

estímulo musical e ao silêncio com relação a si mesmo e ao outro; Compreensão do processo 

expressivo partindo do código individual de cada um para o coletivo; Percepção dos limites 

corporais na vivência dos movimentos rítmicos e expressivos; Predisposição a superar seus 

próprios limites nas vivências rítmicas e expressivas; Vivências das danças folclóricas e 

regionais, compreendendo seus contextos de manifestação. Reconhecimento e apropriação 

dos princípios básicos para construção de desenhos coreográficos e coreografias simples; 

Vivências das manifestações das danças urbanas mais emergentes e compreensão do seu 

contexto originário; Vivências das danças populares regionais, nacionais e internacionais e 

compreensão do contexto sociocultural onde se desenvolvem. 

O/a professor/a ao planejar suas aulas de dança, deve considerar o desenvolvimento 

motor da criança, observar suas ações físicas e habilidades naturais. Deve estimular a pesquisa 

consciente a fim de ampliar o repertório gestual, capacitar o corpo para o movimento, dar 

sentido e organização às suas potencialidades. 

De acordo com Gaspari (2004, p. 141), a dança no contexto escolar deve:  

• Possibilitar a exploração da criatividade através da descoberta e a exploração 

de novas formas de movimentação corporal; Viabilizar a educação rítmica e para tal utilizar-

se da música, do canto e de outros recursos como instrumentos para aumentar a motivação; 
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Canalizar para a expressividade por refletir sentimentos, pensamentos e emoções; Ampliar o 

vocabulário senso-perceptivo; Ampliar os horizontes e formar pensamentos críticos 

conduzindo à participação, compreensão, desfrute e reconstrução das atuais conjunturas das 

artes e também das condições de cidadania; Levar à apreciação e valorização das atividades 

rítmicas e expressivas, dando ênfase às contribuições culturais e históricas contidas nos 

trabalhos de dança; Despertar o aluno para elementos estéticos através das vivencias, 

experimentações e composições coreográficas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Com a ausência da Dança nas escolas, podemos estar deixando passar despercebida a 

existência de talentos ocultos, além de negar vivencias de uma importante atividade artística e 

cultural, os quais se descobrirão dentro da prática, daí mais um motivo para lutarmos pela 

presença das danças no contexto escolar.  

Atualmente observamos a linguagem da dança, enquanto documento nacional, sendo 

desenvolvida por profissionais atuantes em nossas escolas e universidades, daí reforça-se a 

necessidade do fortalecimento desta atividade pelos órgãos governamentais estimulando e 

valorizando as pesquisas que se apresentam na área da Educação Física no que se refere ao 

desenvolvimento da dança e sua diversidade de aplicabilidade no âmbito escolar.   

Consideramos a existência de profundas transformações sociais, que acabam, de certo 

modo, sendo filtradas pela escola, por meio do vínculo orgânico que mantém essa relação de 

tensão permanente. Os profissionais de Educação Física precisam mais do que nunca, 

instrumentalizarem-se teoricamente para justificar a Comunidade Escolar e a própria 

Sociedade, daquilo deve ser feito, ou seja, a práxis pedagógica – para que a Educação Física 

possa contribuir na formação integral de crianças e jovens, apropriando-se da crítica da 

cultura contemporânea. (KUNZ, 2003) 
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 A diversidade de pesquisas atualmente em danças busca estudar e evidenciar temas 

relacionados com corpo, etnias, gênero, idades, classes sociais, religiões e cultura popular, 

mostrando a vasta inserção da Educação para novos rumos de possibilidades na 

contemporaneidade.  
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