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O ensino da dança no contexto da Educação Física escolar perpassa questões significativas, pois nem 

todos os professores que trabalham com este conteúdo vão além da perspectiva de reprodução de 

coreografias e automatização de gestos motores, ou seja, há representações simplistas da dança a partir 

de noções que podem ser superficiais e preconceituosas. Porém, há outras expectativas ao trabalhar com 

o conteúdo dança nas aulas de Educação Física, por meio de um olhar dinâmico e complexo diante das 

possibilidades de ensino. O objetivo deste trabalho é discutir estratégias para o ensino da dança como 

conteúdo da Educação Física escolar. Metodologicamente, o nosso olhar voltou-se à revisão sistemática 

da literatura, amparado pela noção de pensamento complexo (BUTLER; ROBSON, 2013). Destacamos 

o estudo de Button et al. (2011) para discutir questões relacionadas ao ensino de modo não linear, 

preocupado com os processos diferenciados como os alunos desenvolvem habilidades. No entanto, 

questionamos quais fatores precisam ser levados em consideração para que o ensino da dança na 

Educação Física escolar seja contextualizado. Nesse sentido, Fitzpatrick (2013) enfatiza as identidades 

assumidas em diferentes campos sociais, que entendemos como possibilidade para cada professor(a) 

atender as necessidades de seus alunos como “autores dos próprios movimentos”, que têm anseios e 

desejos diante do conteúdo dança. Ao analisar a intersubjetividade no processo de aprendizagem dos 

seus alunos, cada professor pode refletir sobre a coerência de suas ações e escolhas estratégicas para 

contextualizar as manifestações da cultura rítmica. Para Souza (2012), o movimento rítmico relacionado 

à dança implica em significados, processos mentais, vivências e reflexões para estruturar propostas reais 

de ação. Outro aspecto relevante do olhar pedagógico não linear, segundo Smith (2013), é perceber que 

o pensamento ortodoxo pode gerar a noção de incompetência nos alunos, partindo de práticas simplistas. 

Daolio (1995) interpretou essa possibilidade como o “risco de transformar alunas em antas”, quando há 

ênfase somente em conteúdos associados tradicionalmente ao gênero masculino. Concordamos com a 

crítica de Daolio (1995) e entendemos que é necessário ampliar as possibilidades de vivência e de 

reflexão nas aulas de Educação Física ao tratar da dança como conteúdo. Gaspar et al. (2005), ao discutir 

aspectos referentes à qualidade das decisões sobre os movimentos, pressupõe que o ensino da dança 
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precisa ir além da técnica vista como forma de reprodução. Nesse sentido, Butler e Robson (2013) 

discutem a importância da criação conjunta para possibilitar ao aluno ser protagonista da sua própria 

aprendizagem, com base na perspectiva pedagógica do ensino de jogos visando à compreensão, que 

consideramos como estratégia significativa. Consideramos, de acordo com Castell (2011), que a 

aprendizagem se dá a partir dos limites que os alunos percebem e superam. Por isso, concluímos que a 

aprendizagem requer ser vista à luz do delicado (des)equilíbrio entre criatividade e (auto)controle, 

quando cada aluno tem oportunidades efetivas de assumir riscos, resolver problemas e exceder limites 

por meio de vivências complexas, enquanto sua atenção é focalizada e sua inteligência é desafiada. 
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