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Dentro da Educação Física necessitamos desenvolver propostas e aulas atraentes que dialoguem com os 

desejos e anseios dos alunos, de forma que contribuam para aprendizagem significativa dos conteúdos 

da Educação Física. Neste cenário apresentar uma possibilidade de usar a música e a dança para 

despertar o interesse e envolvimento dos alunos nas aulas de educação física. Entre os fatores que 

provocam o interesse dos alunos nas aulas de Educação Física, destacamos o respeito à cultura do aluno, 

que pode ser um dos principais influenciadores no processo de envolvimento dos alunos com as aulas 

(NEIRA e NUNES, 2008).  

O bloco de conteúdo Atividades rítmicas e expressivas especificamente a dança, além de ser algo que 

pode ser/ou provocar o interesse dos alunos, a dança contribui para a ampliação da cultura corporal de 

movimento nas aulas de Educação Física. “A dança no contexto escolar pode ser uma forma muito 

construtiva de experiência lúdica, pois está ao alcance de todos, uma vez que seu instrumento principal 

é o corpo. Sem a intenção de formar bailarinos, a escola pode proporcionar ao aluno um contato mais 

efetivo e intimista com a possibilidade de se expressar criativamente com o movimento” 

(CARBONERA e CARBONERA, 2008), que provavelmente despertaria o começo de uma interação 

dos alunos com a aula “A dança pode acentuar a unidade entre os membros de um grupo social, sendo 

possível a participação de homens, mulheres e crianças” (GUERRA, 2009). Ensinar outras culturas não 

é tarefa fácil, mas é de grande importância trazer aos alunos essas experiências, assim como abrir 

espaços na aula para discussão de suas vivências relacionadas à cultura vivenciada. Dessa forma 

trazemos a música e junto a ela a dança que enriquecem a aula. “A dança é uma das maiores catalisadoras 

da manifestação e expressão do movimento humano. A dança pode (e deve) ser usada como meio de 

crítica social para o questionamento de valores preestabelecidos, padrões repetitivos e modismos, como, 

por exemplo, as coreografias com fortes apelos sexuais que aparecem incessantemente em programas 

de TV” (CARBONERA e CARBONERA, 2008). 

Esse estudo foi realizado, pelo Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência (PIBID), em 

escola pública de Pindamonhangaba, com alunos do Ensino Fundamental. A partir da escolha da música, 
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de uma banda brasileira conhecida, foi proposto que os alunos criassem um arranjo e interpretação 

próprios. Dessa forma os alunos usaram a percussão (baseada nos conhecimentos próprios e 

desenvolvidos em aulas de capoeira) para embalar a música, enquanto todos cantavam, além de criarem 

uma coreografia que representasse a interpretação, daquela turma, sobre a canção. Durante as aulas os 

professores auxiliaram os alunos, mas estes tiveram participação ativa no processo. Ao longo do 

processo foi possível perceber que através da dança e música nas aulas de Educação Física Escolar 

podemos envolver os alunos e mantê-los interessados e participativos durante as aulas. 
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