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RESUMO 
O presente trabalho partiu do interesse em investigar se ocorre e como ocorre a prática da 
dança nas aulas de Educação Física na Educação Infantil em escolas particulares da cidade de 
Aracaju/SE. Com base nisso, elaborou-se um estudo que buscasse verificar qual a importância 
dada a Dança como conteúdo da Educação Física. Essa investigação busca descobrir como 
ocorre o planejamento, qual a forma de avaliação, quais os objetivos dessas aulas, quais os 
estilos oferecidos pelas escolas particulares de Aracaju, se os professores utilizam fontes de 
estudos e qual a formação dos professores que atuam nessas escolas. Para a realização do 
pretendido, a pesquisa dividiu-se em três momentos: no primeiro houve o aprofundamento 
teórico do assunto; no segundo ocorreu a investigação do problema levantado pelo grupo; e 
por fim, a discussão e análise dos resultados obtidos na pesquisa. 
Palavras-chave: Dança; Educação Física; Educação Infantil. 
 
 
 
ABSTRACT 
This paper starts from the interesting to investigate whether there is – and how is - the 
practical of Dance at Physical Education in Infantile Education at particulars schools of 
Aracaju/SE. In this way, a research was done aiming to verify the importance which is 
assigned to Dance as content of Physical Education. So, this investigation intends analyze 
how the classes planning is done, what evaluation instruments are used, what aims these 
classes have, what styles of classes are applied in particular schools of Aracaju, what sources 
of studies are used by the teachers and what kind of formation these teachers have. To execute 
that, the research was done in three moments: first, there was a theoretical reading on the 
subject; at the second moment, the investigation was done; finally, the analysis of results was 
made.  
Key-Words: Dance; Physical Education; Early Childhood Education. 
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Introdução 

 Esta pesquisa parte da constatação que há indiferença, por parte das escolas, quanto à 

importância das aulas de dança enquanto conteúdo das aulas de Educação Física, 

principalmente na Educação Infantil. Tal trabalho pode contribuir para acabar com o mito que 

aula de dança na escola é só para meninas bailarinas, e que este conteúdo pode e deve ser 

trabalhado desde a infância tanto para meninas quanto para os meninos. Com base nessas 

considerações, pensou-se em organizar um estudo voltado para a importância do ensino da 

dança para os alunos da Educação Infantil, mostrando seus benefícios e relevâncias, assim 

como propondo uma idéia de como fazê-lo e implantá-lo. Neste sentido, o presente estudo 

tem como problemática principal: Qual a importância da Dança enquanto conteúdo das aulas 

de Educação Física na Educação Infantil? 

Percebendo a necessidade que as crianças da Educação Infantil têm de conhecer seu 

próprio corpo (sabendo dos seus limites e tentando ultrapassá-los sempre) e compreendendo 

que através da Dança tudo isto pode ser incentivado, esta pesquisa torna-se importante. 

Entendendo que a dança pode favorecer o desenvolvimento integral do aluno nesta faixa 

etária, mais especificamente, o seu repertório motor, é que se faz relevante este estudo. Ele 

servirá de contribuição para os profissionais e acadêmicos no sentido de construção de novos 

conhecimentos sobre a inclusão da Dança na Educação Infantil, podendo acrescentar, 

também, na prática dos profissionais que trabalham com a Dança. 

Segundo o PCN: Educação Física (Parâmetros Curriculares Nacionais 1, 1997), 

através do ensino da dança na Educação Física, ampliar-se-á as possibilidades de desenvolver 

o processo de aprendizagem nos alunos, ressaltando a aprendizagem motora, a cognitiva, a 

emocional, a social, entre outras. 

A dança, por meio da Educação Física, pode desenvolver  as necessidades bio-psico-

fisiológicas e sociais da criança. Isso corresponde à formação física, ao 

desenvolvimento/ajustamento da psicomotricidade como base da educação do movimento, à 

eficiência física, ao rendimento motor e ao estímulo da expressão criativa através do 

movimento (HURTADO, 1996).  
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Análise da Importância da Dança como Conteúdo das Aulas de Educação Física na 

Educação Infantil  

Ao analisar seu histórico, a dança é tida pela arte mais antiga, já que antes mesmo de 

polir pedras, construir abrigos, produzir utensílios, instrumentos e armas, o homem batia seus 

pés e mãos ritmicamente para se aquecerem e se comunicarem. Por isso, diz-se que das 

cavernas ao computador, a dança faz-se presente na vida do homem. Trata-se de uma história 

que abrange todas as grandes Civilizações Antigas, desde o Mar Mediterrâneo até o Oceano 

Pacífico (PORTINARI, 1989).  

A primeira imagem da dança foi encontrada em uma caverna na Espanha acerca de 

8300 anos a.C, indicando um ritual de fertilidade∗. Na Antiguidade, a dança estava ligada aos 

rituais sagrados, tanto em festas quanto em lutos, servia para homenagear deuses e chefes, 

treinar guerreiros e educar cidadãos (PORTINARI, 1989). 

Durante a Idade Média, o cristianismo passou a condenar a prática de rituais pagãos de 

dança, porém os camponeses continuaram a dançar em suas festas, mantendo um resquício do 

paganismo. Em contrapartida, a dança era praticada nos castelos feudais, amenizando a rotina 

de servos e senhores, tanto como meio de cortejar damas quanto para liberar a sensualidade 

reprimida pela religião. Na fase do Renascimento, surgiu um conceito de beleza onde o corpo 

e o espírito deviam formar um conjunto harmonioso. A dança passou a ser codificada por 

mestres a serviços das cortes – os mestres de dança – mas somente os homens podiam 

participar, fazendo também os papéis femininos. (PORTINARI, 1989) 

A Idade Contemporânea, que se inicia com a Revolução Francesa em 1789, tem no 

Romantismo sua grande expressão cultural. Nesta fase, nos salões e bailes populares reinava a 

valsa, foi quando o conceito da liberdade vigorou, com o predomínio do sentimento sobre a 

razão. Isso fez com que inúmeras mudanças de comportamento na sociedade e no palco 

ocorressem, por exemplo, o predomínio da figura feminina na dança - que permanece até 

hoje. (PORTINARI, 1989). 

 Após uma análise histórica, fez-se necessário estudar o movimento humano, sua 

relação com a dança e, por fim, sua influência na escola. Assim, o ser humano, desde o 

nascimento, vivencia o movimento. E, devido a isto, passa a perceber e acompanhar o que 

                                                 
∗ A imagem mostra nove mulheres em torno de um homem despido. 
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acontece ao seu redor. Somente através desta vivência, adquire a capacidade de sentar, 

engatinhar, andar, correr, pular, etc. 

É através do movimento que o indivíduo se manifesta, interage e participa do mundo. 

É o manifesto corporal que possibilita a comunicação entre as pessoas, facilitando relações de 

trabalho, aprendizagem e sentimentos do mundo e de si, mas há um preconceito quanto a este 

manifesto. Em geral, os adultos se reprimem desta experiência, por serem rotulados mais 

civilizados, educados e chiques se permanecerem rígidos, começando em casa a formular essa 

idéia na cabeça dos filhos. Sem saber, os privam da oportunidade de vivenciar, que seria tão 

importante para o crescimento e o desenvolvimento dos próprios (STRAZZACAPPA, 2001).      

Nas escolas, o movimento é limitado às aulas de Educação Física e ao recreio, o que 

restringe a imensa possibilidade de execução que pode ser feita. Há ainda resquícios da época 

militar vivida no Brasil na educação, principalmente no que diz respeito à liberdade de 

expressar-se, sem com isso ser malcriado ou bagunceiro, e sim se movimentar por prazer. 

Resta ainda a idéia que aluno bom é aquele que é calado, quieto, que não se movimenta, ou 

seja, que não tem oportunidade de ser ele próprio.  

O PCN 1: Educação Física (1997) afirma a importância da inclusão de atividades 

rítmicas expressivas, onde a dança é a principal, pois a diversidade cultural é uma das 

características do país, representada por várias linguagens: a música, a dança, o teatro e as 

artes visuais. Porém, raramente a dança, a expressão corporal, a mímica, a música e o teatro 

são abordados, seja pela falta de especialistas da área nas escolas, seja pelo despreparo do 

professor. O que é desestimulante tendo em vista que através dessas experiências, incentivar-

se-á a qualidade de movimento expressivos no aluno como, por exemplo: intensidade, 

duração, ritmo, direção, entre outros. 

 Em relação à Dança, seu conceito de acordo com Luft (1996, p.182) é “sucessão 

rítmica de passos, saltos, movimentos corporais, ordinariamente ao compasso da música; 

baile”. Ela pode ser entendida como uma forma de expressão artística de sentimentos e idéias 

através do movimento corporal que, na maior parte dos casos, é acompanhada pela música e 

envolve a expressão de sentimentos potencializados por ela. 

Dançar não se resume ao ballet, engloba todos os ritmos, seja street dance, capoeira, 

carnaval, maracatu, casamento em festa caipira, etc. Antes da refinada arte corporal, dançar é 

uma arte corriqueira como ouvir, pensar, falar. É um erro pensar que só quem tem o corpo 
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perfeito e é bailarino desde criança pode dançar. A dança abrange muito mais que isso: pode 

ser espontânea, num simples movimento cultural, pode ser esquisita e sem lógica, só em 

movimentar o corpo se está dançando. 

 

 

O Papel da Dança na Escola para os Alunos da Educação Infantil 

 Sabe-se que, através das aulas de dança, desenvolve-se a psicomotricidade, por isso é 

tão importante que ela seja incluída na grade curricular escolar. De acordo com Padovan e 

Prina (1995, p.07), “através da dança, consolidam-se e afinam-se ‘os esquemas motores 

estáticos e dinâmicos indispensáveis ao controle do movimento’”. Além disso, exerce uma 

fundamental influência na coordenação dinâmica geral, como por exemplo: na coordenação 

segmentar, na lateralidade, na organização espaço-temporal, imitação, imagem motora, 

percepção e compreensão. 

Através da inserção de aulas de dança no espaço escolar, podem ser ampliados não 

somente o desenvolvimento das capacidades motoras das crianças, como também das 

imaginativas e criativas. As atividades de dança se diferenciam daquelas normalmente 

propostas pela Educação Física, pois não caracterizam o corpo da criança como um apanhado 

de alavancas e articulações do tecnicismo esportivo, nem apresentam um caráter competitivo, 

comumente presente nos jogos desportivos. Ao contrário, o corpo expressa suas emoções e 

estas podem ser compartilhadas com outras crianças que participam de uma coreografia de 

grupo.  

Durante o ensino de uma aula de dança, não se visa apenas proporcionar a vivência do 

corpo e diminuir tensões decorrentes de esforços intelectuais excessivos, procura também 

favorecer a criatividade, trazendo com isso, muitas contribuições ao processo de 

aprendizagem. Através do trabalho com o corpo, gera-se a consciência corporal, ou seja, o 

aluno questiona-se e começa a compreender o que passa consigo e ao seu redor, tornando-se 

mais espontâneo, expressando assim seus desejos de modo mais natural. 

A dança enfim, é a ‘válvula de escape’ do aluno, proporcionando uma libertação do 

aluno para perceber o seu corpo e suas capacidades de movimento, mostrando que o aluno 

tem um corpo que se movimenta e que através dele, ele pode se expressar e se conhecer.  
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Existem alguns problemas acerca desta inclusão. E o que mais intriga os professores é: 

O que ensinar numa aula de dança? Como fazer com que a aula seja globalizada e capaz de 

atingir a todos os alunos (meninos e meninas)? O que fazer para que todos participem e se 

interessem pela aula? 

Isso se complica já que quando se pensa em dança, principalmente na escola, vem logo 

em mente a figura da eterna e perfeita bailarina clássica nas pontas dos pés. Esta visão, 

ultimamente tem se ampliado, indicando também algumas pessoas trazidas pela mídia, mas 

predominantemente, vem-se na cabeça a figura feminina, como se somente as bailarinas 

tivessem o “direito” e a capacidade de praticar a dança. Cabe então aos professores, 

desmistificar este senso comum, criando uma aula que seja diferente de uma aula de ballet 

clássico e que possa ser praticada por todos, principalmente os que não têm experiência. 

A partir da idéia, já exposta anteriormente, que a dança na escola não deve priorizar a 

execução de movimentos corretos e perfeitos dentro de um padrão técnico imposto, deve-se 

criar um tipo de aula de dança diferente. Essa aula deve basear-se no pressuposto de que o 

movimento é uma forma de expressão e comunicação do aluno, que tem por objetivo 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. 

Para fortalecer esta idéia, analisou-se a obra de Scarpato (2001) que faz uso das idéias 

de Rudolf Laban para confirmar sua tese. Laban lançou uma proposta que possibilita ao aluno 

expor-se por seus próprios movimentos, não ensinando apenas a forma ou a técnica, mas 

educando conforme o vocabulário de movimento de cada um, contribuindo para o 

desenvolvimento emocional, físico e social do aluno. Tal proposta, associada aos princípios 

construtivistas, reconhece a importância da construção do movimento e da participação do 

aluno. Segundo Delors apud Scarpato (2001, p. 4): 

Nela, é dever da escola criar meios para que a criança adquira consciência 
dos princípios do movimento, preservando sua espontaneidade e 
desenvolvendo a expressão criativa. O aprendizado da dança deve integrar o 
conhecimento intelectual e criatividade do aluno, desenvolvendo os pilares 
da educação.  

 

Já o estudo de Scarpato (2001), analisando as idéias de Freinet, viu-se que este não 

propõe um método de ensino para a dança, mas sim técnicas pedagógicas que tragam à sala de 
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aula o interesse, a alegria e a cooperação. Substitui a prática tradicional por uma prática 

pedagógica que leva à ação.  

A Dança Educativa foi criada com base nestes dois estudiosos, por perceber que, com 

a união das suas propostas educacionais, se chegaria ao modelo ideal de como deverá ser uma 

aula de dança na escola. Com os seus objetivos claros para a Educação Física, a proposta 

desta inclusão, de acordo com Scarpato (2001, p. 6), teria fundamental importância para 

desenvolver alguns aspectos nas crianças durante suas aulas, como por exemplo: a 

aprendizagem, a criatividade, a socialização, a livre expressão, o envolvimento, a 

comunicação, o respeito, dentre vários outros aspectos. 

Tal proposta de dança procura levar o aluno à ação-sensação-reflexão, contribuindo 

para aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a viver juntos, que 

constituem os quatro pilares da educação. A Comissão Internacional sobre a Educação para o 

século XXI recomenda que a arte tenha um espaço maior do que lhe é dado na escola 

(DELORS, 1996). 

Seguindo as idéias de Scarpato (2001), durante o aprendizado da Dança Educativa, o 

conhecimento intelectual e a habilidade corporal e criativa do aluno são incentivados e que, a 

alfabetização é um período pelo qual a criança codifica e decodifica o mundo que a cerca, 

sendo um processo que não atinge somente o aspecto cognitivo do aluno, mas o aluno como 

um todo: emocional, social, corporal, sendo, por isso, muito importante a inclusão de uma 

atividade que contenha todos estes aspectos fundamentais. 

 

Metodologia 

Para a realização do pretendido, foi utilizada a Pesquisa Bibliográfica. Segundo Santos 

(2000), a pesquisa bibliográfica é o conjunto de materiais escritos ou gravados, que obtenham 

informações que já foram elaboradas ou criadas por outros autores. 

 Foi utilizada, também, a pesquisa de campo com método descritivo. De acordo com 

Thomas e Nelson (2002), uma pesquisa classifica-se como descritiva quando apresenta como 

objetivo a descrição de características de determinada população ou fenômeno ou 

estabelecimento de relações entre variáveis. 
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 A coleta de dados foi realizada através de entrevista em oito escolas particulares de 

médio porte da cidade de Aracaju, sendo que apenas uma foi feita com o coordenador de 

Educação Física da Instituição e as demais com os coordenadores da Educação Infantil. 

 

Resultados e Discussão 

Após a coleta, o grupo pôde analisar como as escolas visitadas, que neste caso 

foram escolas particulares, vêem a Dança, no que diz respeito a importância que elas têm da 

mesma, o objetivo pelo qual implantaram-na em sua escola, quais profissionais a lecionam, 

entre outras.  

Os dados coletados serão analisados em forma de quadros, por se entender que 

através dele fica mais fácil e claro visualizar as respostas dadas pelos entrevistados, assim 

como a interpretação dos mesmos, por parte do grupo. Uma das principais vantagens do 

quadro é que ele torna respostas, antes subjetivas, em objetivas, facilitando a análise e 

discussão. 

Foram visitadas oito escolas, as quais tiveram a entrevista direcionada ao coordenador 

do Ensino Infantil ou de Educação Física (sendo o segundo procurado em último caso). 

Seguem agora os dados coletados e suas respectivas descrições e interpretações. 

 CATEGORIAS Nº. DE SUJEITOS % 

SIM 8 100 

NÃO 0 0 

Quadro 1: Prática da Dança na Educação Infantil 

 Durante a pesquisa de campo, observou-se que a Dança está presente em todas as 8 

(oito) escolas entrevistadas, representando 100%. O que não necessariamente implica dizer 

que ela é tratada com a devida importância que tem. Em muitos casos observados, as aulas de 

dança são extracurriculares e fora do horário de aula. Percebeu-se que essas escolas resumem 

a Dança à aula de ballet ou de G.R.D. 
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CATEGORIAS Nº. DE SUJEITOS % 

Somente meninas 7 81,5 

Meninas e meninos 1 12,5 

Quadro 2: Quem participa das aulas 

Das escolas visitadas, somente em 1 (uma), representando 12,5%, a Dança é 

expandida para meninos e meninas, e nos outros 81,5%, as outras 7(sete) escolas, a aula é 

somente para as meninas. Tudo isso comprova o pré-conceito existente no que diz respeito as 

aulas de Dança. Analisou-se que não só a escola pensa desse jeito, os pais e até os próprios 

meninos,não vêem as aulas de Dança com bons olhos. Por isso torna-se necessário que desde 

cedo, as crianças vivenciem um ambiente onde a Dança pode ser tanto para as meninas quanto 

para os meninos, já que a mesma não se resume ao ballet e à G.R.D. 

CATEGORIAS Nº. DE SUJEITOS % 

Coordenação motora 5 62,5 

Flexibilidade 1 12,5 

Ritmo 2 25 

Equilíbrio 2 25 

Lateralidade 4 50 

Atenção 1 12,5 

Disciplina, compromisso 2 25 

Percepção do movimento 1 12,5 

Percepção do “eu” 1 12,5 

Socialização, convivência 4 50 

Psicomotricidade 2 25 

Correção da postura 1 12,5 

Expressão dos sentimentos 1 12,5 

Prazer 1 12,5 

Quadro 3: A importância da Dança 

No que se diz respeito à importância da Dança na concepção dos coordenadores do 

Ensino Infantil e de Educação Física, vê sobre as aulas de Dança, viu-se que 62,5% apostam 

que ela é importante para desenvolver a coordenação motora, 50% para a lateralidade e na 

socialização e convivência em grupo, 25% para o ritmo, psicomotricidade, disciplina e 

compromisso; 12,5% para a flexibilidade, a atenção, a percepção do “eu” e do movimento, a 
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correção da postura, a expressão dos sentimentos e o prazer. Viu-se então que, na teoria, as 

escolas compreendem as melhorias que as aulas de Dança trazem para os alunos, já que 

durante elas, os mesmos aprimoram diversos aspectos, como por exemplo: motores, 

cognitivos e sociais, tomando consciência do próprio corpo. 

CATEGORIAS Nº. DE SUJEITOS % 

Psicomotricidade 3 37,5 

Sociabilidade 1 12,5 

Vivência e percepção de movimentos 1 12,5 

Recreação 1 12,5 

Coreografias, musicalidade 2 25 

Não conseguiu responder 1 12,5 

Quadro 4: Os objetivos das aulas 

A respeito dos objetivos que levaram a escola a introduzir aula de Dança na 

Educação Física no Ensino Infantil, contabilizou-se que 37,5%, cerca de 3 (três) escolas, 

escolheram a Dança por entender que ela desenvolve a psicomotricidade na criança, ao passo 

que 25%, ou seja 2 (duas) escolas, pontuam que têm aulas de Dança para a criação de 

coreografias e, por elas estimularem a musicalidade nas crianças, por fim, dizendo respeito a 

12,5%, 1 (uma) escola, a vêem com o objetivo de recreação, de vivência e percepção dos 

movimentos dos alunos e de sociabilidade, tendo 1(uma) escola que não conseguiu responder 

a tal pergunta.  

Após a análise destes dados, percebeu-se que a Dança se apresenta como um 

conteúdo rico a ser desenvolvido durante as aulas de Educação Física, e o mais importante de 

tudo, há, por parte das escolas, o entendimento da ampla variedade de aspectos que a Dança 

desenvolve na criança. 

CATEGORIAS Nº. DE SUJEITOS % 

Graduada em Educação Física 6 75 

Pós-graduação na área de dança em andamento 3 37,5 

Cursos técnicos em vários ritmos 1 12,5 

Formada em balé clássico 2 25 

Ex-atleta de G.R.D. 1 12,5 

Quadro 5: A formação do professor 
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A análise perante a formação do professor que ministra as aulas de Dança nas 

escolas entrevistadas foi a seguinte: 75% dos professores eram graduados em Educação 

Física; 37,5% estão com a pós-graduação na área de Dança em andamento; 25% eram 

professoras formadas em ballet clássico; e 12,5% era ex-atleta de G.R.D e, com curso técnico 

em vários ritmos. Viu-se, portanto, que na grande maioria das escolas contratam profissionais 

de Educação Física para darem as aulas de Dança, mostrando assim a importância que as 

escolas vêem em desenvolver tais atividades, somente com profissionais capacitados, muitos 

deles formados, demonstrando a responsabilidade que a escola tem perante a saúde física dos 

alunos. 

 

Conclusão 

Antes de adentrarmos na conclusão de tal tema, vale ressaltar que a pesquisa mostrou-

se coerente às expectativas dos seus idealizadores. Tendo em vista que foi constatado que há 

aula de Dança nas escolas pesquisadas, mas que infelizmente a Dança, em sua maioria das 

vezes, não é tratada como um componente curricular obrigatório, sendo somente oferecida às 

meninas a opção de fazê-la ou não, de forma extracurricular. 

Em geral, as escolas sabem, na teoria, a grande melhoria que a Dança promove para a 

criança, já que ela desenvolve os aspectos motores, sociais e cognitivos, mas ainda não 

colocaram este conhecimento em prática. Dessa forma, pode-se dizer que as escolas ainda não 

propiciam a vivência integral do movimento de forma igualitária aos meninos e meninas, o 

que só irá acontecer somente quando forem introduzidas as aulas de Dança como componente 

curricular das aulas de Educação Física da Educação Infantil. Deve ser lembrado no entanto 

que felizmente, ao menos uma escola visitada oferecia tal atividade curricular, como 

pregamos durante todo o trabalho. 

Para nós, a Dança não é somente ballet ou produção de coreografias para eventos 

escolares, mas sim é algo tão necessário quanto Português, observando que uma abrange mais 

os aspectos motores, enquanto a outra os aspectos cognitivos. E foi isso que buscamos durante 

toda a pesquisa, e infelizmente não encontramos. 
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