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RESUMO  

Considerando a dança no contexto escolar como um referencial que permeia os conteúdos atuais na 

educação, a dança educacional é um conteúdo rico que possibilita o aprendizado da criança nas aulas de 

educação física, contribuindo nas atividades lúdicas, onde a mesma cria seus próprios movimentos sem 

que este seja imposto a ela. É de suma importância que os alunos tenham consciência de sua expressão 

corporal, relação espaço temporal e criatividade, para que ela se desenvolva em sua totalidade, isto é, 

física, mental e emocionalmente. Uma linguagem corporal com práticas pedagógicas coerentes será 

transformadora, e não reprodutora, possibilitando a criança se expressar com criatividade. A dança na 

escola não deve ser vista como um aprendizado aleatório, e sim como educação através da arte. A 

presente pesquisa foi do tipo descritivo, com abordagem qualitativa, que trata-se de um estudo de análise 

de dados utilizados nas descrições e narrativas. A intervenção se deu por meio de um questionário com 

dez questões abertas, respondidas voluntariamente pelos professores de educação física, após terem 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concordando em participar do estudo. De 

acordo com os resultados obtidos, as aulas de educação física que envolvem a dança, além de ser 

momentos prazerosos para os alunos, podem lhe trazer inúmeros benefícios, onde o mesmo possa ter 

autonomia para criar seus movimentos, aprender,  socializar, visando a criatividade e contribuindo para 

o processo de aprendizagem, partindo da realidade e da cultura corporal de cada aluno. Os professores 

iniciam o trabalho com dança a partir do diagnostico da realidade dos seus alunos, o meio em que eles 

vivem e a historia pessoal. Conhecer as vivencia dos alunos é de suma importância para a realização de 

tais atividades na escola. A função do educador é proporcionar o maior numero de atividades e vivências 

corporais para estimular o desenvolvimento de cada aluno. A dança e os movimentos corporais fazem 

parte da vida de todos, desde o inicio de nossas vidas, mas ainda existe o preconceito, pois a falta de 

preparo para realizar essa atividade pode gerar uma série de problemas, principalmente porque a mídia 

apresenta, geralmente, as mulheres dançando, fazendo com que os meninos não queiram participar das 

aulas. A dança tradicional imposta na escola como conteúdo metodológico não impede o professor de 

criar novas estratégias, sendo um meio de aprendizagem, porém deve apenas ter cuidado com os 
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modismos lançados pela mídia, pois a dança de forma educacional faz parte do planejamento da 

disciplina e não danças imposta. O professor que nunca trabalhou com dança é capaz de desenvolver 

uma atividade com dança, pois o objetivo da escola é a formação de seres criativos. O professor deve 

procurar superar suas limitações, falta de conhecimento e se atualizar, beneficiando-se da cultura 

popular, enriquecendo seus conhecimentos, favorecendo suas aulas já que a dança está incluída nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, cabe a busca de novas experiências, porem cabe ao professor 

proporcionar vivências diferenciadas ao seu aluno. Este estudo teve por objetivo analisar a dança 

educacional como conteúdo que favorece as atividades lúdicas nas aulas de Educação Física. 
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