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Introdução - A necessidade de comunicação é inata ao homem, levando-o a trilhar diferentes 

maneiras para se expressar, ser compreendido e compreender o mundo. O movimento e o 

pensamento do ser humano estão relacionados ao trabalho global do corpo, atuando como meio de 

relação  e comunicação, através da linguagem corporal. A Dança, assim como a linguagem, exprime 

sentimentos e emoções que um indivíduo experimenta ou que deseja provocar no ânimo do 

espectador. Sendo uma das três principais artes cênicas da Antiguidade, a dança se enquadra como 

linguagem que deve ser ensinada, aprendida e vivenciada, na medida em que favorece o 

desenvolvimento de vertentes cognitivas, éticas e estéticas e contribui qualitativamente para as 

questões da socialização e expressão da criança. Segundo Brasileiro (2008) o gesto, contém forças 

reveladoras de um poder de persuasão impossível para a palavra. Ele põe em jogo todos os sentidos, 

não só de quem o executa, mas também de quem o observa. Para a autora, os gestos permitem um 

reconhecimento da pessoa em suas dimensões moral e psicológica e para decifrar a linguagem do 

corpo é preciso revelar e reconstruir as narrativas corporais; iniciando-se pelo questionamento sobre 

os padrões de comportamento e os significados das práticas corporais internalizadas em nossa 

cultura corporal, até a recuperação, na memória corporal viva, individual e coletiva, das 

experiências marcantes e dos saberes corporais prévios. Nesse sentido, para Kleinubing e Saraiva 

(2009), a Dança na Educação Física deve ser trabalhada a partir do histórico de movimento de cada 

aluno, para tanto, o professor não precisa ser um bailarino, pois cabe a ele mediar os diálogos e 

orientar as tarefas de movimento. Nesse processo, a principal “habilidade” a ser “desenvolvida” 

pelo professor de Educação Física é a sensibilidade, é preciso ser e estar sensível às necessidades de 

comunicação dos alunos, às necessidades de serem ouvidos, questionados, elogiados e 

compreendidos.   Metodologia - Segundo Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa bibliográfica é o 

levantamento da bibliografia publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas, imprensa 

escrita, bases de dados, entre outros. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em 

contato direto com o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na 

análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como o 

primeiro passo de toda a pesquisa científica. Objetivo - Esta pesquisa tem por objetivo apresentar a 

Dança como uma linguagem corporal, que permite ao aluno comunicar-se com o mundo e consigo 

mesmo através dos movimentos de seu próprio corpo. Ela se justifica pela necessidade do trabalho 

corporal planejado e sistematizado nas aulas de Educação Física, na educação básica. 
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