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Resumo: 

 Neste artigo os autores têm como objetivo analisar a Dança enquanto conteúdo da Educação 

Física e da Arte; estabelecendo uma discussão interdisciplinar entre essas duas áreas. Utilizando como 

base de discussão os PCNs em Arte e em Educação Física, no qual encontramos semelhanças nos 

objetivos ao implantarem a Dança em seus conteúdos; e outros autores que abordam a relação do 

corpo – movimento – comunicação/expressão – ação - pensamento, o artigo traz um diálogo 

intencionado a estabelecer uma inter-relação, entre o movimento humano e suas diferentes abordagens 

no contexto histórico, social, cultural e artístico. E apoiando-se nos estudos de Laban (1978 – 1958), a 

Dança Educacional será o eixo norteador das reflexões e discussões para a 

aproximação/interdisciplinaridade da Dança e da Educação Física.  
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INTRODUÇÃO 

A LDB 9394/96 reconhece a Arte como área de conhecimento e em 1997 a Dança participou 

desse processo, sendo incluída nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Assim como, os PCNs 

em Arte, a Dança também é integrada ao bloco de conteúdo – Atividades Rítmicas e Expressivas - dos 

PCNs de Educação Física objetivando a importância do trabalho da expressão corporal, das 

manifestações culturais e qualidades do movimento, contudo, ressalta a importância da consulta aos 
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PCNs de Arte para encontrar mais subsídios para o ensino da Dança. Deste modo, é inegável notar a 

importância e a relação de proximidade dos objetivos dessas áreas de conhecimento, ao tratar a Dança 

em seus conteúdos. Portanto este artigo tem como objetivo analisar a Dança enquanto conteúdo da 

Educação Física e da Arte, estabelecendo como pano de fundo uma discussão interdisciplinar entre 

essas áreas, constituindo a Dança Educacional como eixo norteador deste diálogo. 

Na contemporaneidade, a Arte não é mais aquela que apenas convida o espectador a olhá-la e 

sonhar, mas aquela que o recepciona e deixa ser explorada, analisada, tocada e pensada (MARQUES 

2001); assim como a Dança, que trilhou caminhos e transcendeu ao pensamento da bailarina leve no 

palco dos contos de fadas, traz hoje o corpo e suas possibilidades e desafios na arte de movimento. E 

neste contexto, podemos também, citar a Educação Física, que antes vista militarmente, hoje tem a 

Dança incluída em seus conteúdos e se preocupa com o corpo sadio junto ao corpo comunicante, 

expressivo, que sente, que pensa e age.  Não queremos aqui, eliminar as particularidades de cada área, 

mas salientar que elas “possuem aspectos de estreita relação: como fenômenos, ambos envolvem o 

movimento humano (...)” (MIRANDA 1994). Portanto, por meio da investigação destas áreas, 

intencionamos estabelecer uma inter-relação, entre o movimento humano e suas diferentes abordagens 

no contexto histórico, social, cultural e artístico a fim de compreender este fenômeno em sua 

complexidade. E para essa relação/discussão, a Dança Educacional, baseada em Laban, será o foco 

norteador de nosso trabalho. 

 

 
DANÇA EDUCACIONAL –LABAN 

 

Este estudo se apóia na Dança Educacional baseada em Laban (1879-1958), um dos 

responsáveis pelo surgimento da dança moderna, o qual promoveu um estudo completo de análise, 

descrição, observação e experimentação do movimento. Deste modo, a Dança será o eixo norteador 

das reflexões e discussões que possibilitarão o diálogo e a aproximação/interdisciplinaridade - 

representada pela interação entre duas ou mais disciplinas - da Arte (Dança) e da Educação Física.  

Para Rudolf Von Laban (1879 – 1958) muitas vezes nos deparamos com gestos ou seqüências 

de movimentos que nos parecem vazios, mecânicos ou sem significado, e isso ocorre porque nossa 

ação física não coincide ou não se unifica com nossos processos mentais e emocionais – corpo e 

mente. Ele descobriu que o movimento era, por natureza, um fenômeno interdisciplinar que tinha o 

potencial de facilitar o desenvolvimento da consciência humana. A partir desta perspectiva, Laban 

enxergou no movimento um meio para entender e explicar como os valores humanos são formulados e 

comunicados. Assim, ele não apenas explorou o movimento, mas o analisou e estudou desenvolvendo 

todo um “dicionário de movimentos” (RENGEL 2003). 
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Segundo Ciane Fernandes (2001), a categoria Expressividade (criada por Laban em seus 

estudos) refere-se às qualidades dinâmicas do movimento presente não só na dança, mas nas artes em 

geral e em nosso cotidiano e deriva das palavras “Effort” (em inglês) e “Antrieb” (alemão). Laban 

traduziu a palavra Expressividade para Esforço, pois se refere à propulsão, impulso para o movimento, 

que pode ser leve, forte, etc. Assim, para decodificar as qualidades expressivas do movimento, Laban 

identificou quatro “Fatores de Movimento”: Fluência, Espaço, Peso e Tempo; que se desenvolvem na 

infância, através de experiências cotidianas de percepção e relacionamento com o mundo 

(FERNANDES 2001). Portanto, se os quatro fatores de movimento tem o objetivo de trabalhar as 

possibilidades que o corpo nos traz enquanto movimentos e expressões e pensando no seu 

relacionamento com o mundo, o trabalho da Dança na Escola (Dança-Educacional) tem um grande 

papel para a formação do aluno, enquanto conhecimento de si e do espaço que vive, assim o 

“tornando” independente para suas ações e reflexões – ser pensante e de personalidade/identidade.  E 

Já pensando na relação: Dança - Educação Física, esses aspectos de trabalho corporal dialogam 

harmonicamente com os objetivos da Educação Física. 

Segundo MARQUES (2003) “(...) nossos alunos não mais apreendem o mundo somente por 

meio das palavras, mas principalmente das imagens e dos movimentos (...)”. Portanto, a Dança 

Educacional junto aos estudos de Laban, vem contribuir para o conhecimento do corpo e do 

espaço/corpo; trazendo o Ser à realidade (relação com o mundo em que vive) para o seu corpo e suas 

ações. 

O Dançar nasce com o homem – portando a Dança é cultural - e só pode ser compreendido em 

seu ato de criação, de intencionalidade e sensibilidade. Ao transformar essa criação em palavras é 

preciso conseguir expressar com “simplicidade sobre coisas complexas” e isso não é tarefa fácil, já 

afirmou Barreto (2004 p. 24). 

Garaudy (1980) também declara esse conflito quando diz: 

Que papel pode a dança desempenhar nessa engrenagem e que 

incentivo pode vir a receber? - Nenhum. Se não aceita ser um 

divertimento, um prazer consumível, não apenas será marginalizada 

como se torna suspeita porque propõe um outro modelo de 

desenvolvimento humano, uma promessa de outros possíveis que 

põem em questão esse estilo de vida em sua totalidade. (Garaudy 1980 

p. 179) 

Perceber a essência deste fenômeno é dançar. Refletir o Dançar é antes refletir o corpo que se 

move em sua essência. 

 

 

A EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Assim como a Dança, a Educação Física passou por diversos caminhos para se entender o real 

papel dela na escola. Até o século passado era vista como um treinamento militar e depois relacionada 
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à classe médica (higiene), portanto, favoreceria a educação do corpo, tendo como meta à constituição 

de um físico saudável e equilibrado organicamente, menos suscetível às doenças (PCN 1997). Hoje a 

Educação Física tem o objetivo de possibilitar ao aluno autonomia, senso critico e desenvolver seu 

potencial máximo por meio do movimento e segundo os PCNs (1997), a cultura corporal de 

movimentos, permite a vivencia corporal de diversas manifestações culturais, valorizando o cotidiano 

do aluno, suas expressões corporais, e neste caso, incluindo as danças, esportes, lutas, jogos e 

ginásticas, os quais estão descritos nos Blocos de Conteúdos (PCN 1997), desenvolvendo assim um 

trabalho que incorpore as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos indivíduos. 

 A Educação Física passa a ter um importante papel no desenvolvimento integral do ser 

humano. 

 

 

APROXIMANDO DANÇA E EDUCAÇÃO FÍSICA 

Esta discussão pode contribuir para um repensar do movimento enquanto expressão 

espontânea, criativa e técnica das áreas em questão, nas quais podemos perceber certa aproximação, 

segundo alguns autores, assim como um afastamento por outros. De um lado temos a Educação Física 

propondo uma discussão da corporeidade, da motricidade e a formação integral do ser humano, por 

meio do movimento. De outro temos uma visão preconceituosa, distorcida e utilitarista dos 

movimentos da Dança, baseados nas artes de palco, em técnicas e treinamentos de estilos específicos 

que só utilizam a Dança em datas comemorativas na escola, ou ainda como cultura de massa e 

alienante. E de outro lado, temos a Dança propondo um ser completo, um ser pensante que revela os 

mesmos objetivos da Educação Física ao abordá-la em suas práticas. 

Essa duplicidade de pensamento também pode ser vista na Arte da Dança que por um lado 

propõem uma reflexão da estética do movimento dançante, da liberdade de expressão, da criatividade, 

etc, e de outro apresentando ainda treinamentos seculares das danças de palco, artísticas e 

reprodutivas. 

A Educação Física e a Arte da Dança apresentam uma aproximação, em seus contextos 

históricos, sociais e culturais demonstrando um conhecimento restrito ao treinamento do corpo de 

forma semelhante ao esporte, pautado no tecnicismo que objetiva um corpo produtivo, treinado, 

saudável e porque não dominável. E também dialogam na contemporaneidade, quando propõe a 

exploração do corpo, o uso dele para a comunicação.  

O corpo é “um lugar” de registros, “(...) nele estão inscritas todas as regras, todas as normas e 

todos os valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contato primário do indivíduo com 

o ambiente que o cerca” (Daolio, 1995, p.39). E ao me expressar, estou dizendo quem eu sou, como 

penso e me sinto; o que nos remete ao socrático “conhece-te a ti mesmo”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Hoje, ao falarmos em educação não nos referimos somente ao intelecto, ou somente ao físico, 

mas sim em totalidade, em união, em formação do homem integral, tendo o conhecimento, a 

identidade (personalidade), e a ação (um ser crítico, reflexivo que age a favor de si e da sociedade) 

como principais ingredientes para se fazer real “construção” do Ser capaz. E porque não Ser completo, 

o qual é divulgado em diversas literaturas? Por que não queremos aqui, idealizar a educação como 

sendo o único agente “milagroso” para formar “o cidadão perfeito”, mas sim como a viabilizadora 

para integrar Ser – realidade cotidiana – aprendizados escolares – e passado, presente e futuro; 

instigando o indivíduo a ser capaz de se conhecer e saber refletir e agir em sociedade. 

 “Eu sou o meu corpo”, reflete Maurice Merleau-Ponty e Cavalari (1996) acrescenta: “Por que 

o corpo? Porque ele contém tudo aquilo que foi propriedade da matéria, mas, ao mesmo tempo, a 

característica da consciência, que é a capacidade de reflexão” (Cavalari 1996, p. 47). 

O movimento é um elo que unifica, é o elemento de base de todas as formas de comunicação. 

É a interação do interno e externo, que faz surgir uma infinidade de dinâmicas que traduzem 

significados e contextos, que refletem intenções e valores; dando a cada gesto, a cada ação, uma 

qualidade, um sentido, uma forma, uma textura. E o uso consciente do corpo, do movimento, como 

propõe Laban, traz uma liberdade infinita de possibilidades de criação, além de criar minha identidade, 

minha personalidade, e relacionando à Dança-Educacional, um ser pensante administrador de suas 

próprias atitudes, um cidadão. 

Quanto à questão da interdisciplinaridade, que o próprio significado já diz: junção/relação de 

duas ou mais disciplinas na intenção de se trabalhar/debater um mesmo tema mantendo suas 

especificidades, Dança Educacional e Educação Física, nas quais possuem suas particularidades, mas 

aqui neste presente artigo ressaltamos suas semelhanças quanto objetivos a serem trabalhados na 

Escola, Soares e Madureira (2005) já afirmavam: 

“Parece que o corpo na arte é sempre contaminado pelas 

profundezas da alma humana, escuras, misteriosas e singulares. Parece 

que o corpo da Ginástica e da Educação Física se tornou um simulacro 

limpo e acabado, fechado e explicado a partir da ciência como forma 

hegemônica de conhecimento. No entanto, é possível falar da relação 

entre ciência e arte e pensar estes campos não como oposição, mas 

como complementaridade” (SOARES e MADUREIRA, p. 84, 2005). 

  

Deste modo, este artigo tem como proposta a discussão dessas duas áreas em questão (Dança e 

Educação Física) na tentativa de aproximá-las no âmbito educacional, objetivando futuramente uma 

aplicabilidade real dessa interdisciplinaridade na Escola. 
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