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1. Introdução: 

 Segundo Valderi (2008), a Educação Física “é uma área do conhecimento 

diretamente relacionada com a corporeidade do educando, ou seja, com o 

movimento humano consciente e sua capacidade de movimentação”. Para um 

melhor esclarecimento, quando se fala em movimento humano consciente, fala-se 

que a Educação Física enquanto ciência preocupa-se com o estudo do que 

simboliza e da materialização do movimento corporal no espaço. 

A dança, como todas as formas de organização social, sofreu através dos 

tempos a influência do desenvolvimento socioeconômico e sociocultural dos povos. 

O encontro entre a dança e o ritmo mostrava as relações entre os deuses e a 

natureza, sendo utilizadas nas manifestações religiosas para explicar fenômenos da 

natureza ou para agradecer pela colheita. Para os povos primitivos, esse sentido 

ritualístico da dança tinha o propósito de trazer a paz, a saúde e a felicidade 

(CAVASIN, 2003). 

As correntes modernas para a dança e educação propostas no início do 

século pelo bailarino e coreógrafo Rudolf Laban, tinham uma preocupação explícita 

de fazer do ensino de dança um meio de desenvolvimento das capacidades 

humanas de expressão e criação; objetivava uma educação por meio da dança 

(MARQUES, 1999). 

Para Laban apud Marques (1999, p. 71) “a  dança na 

educação permitia uma integração entre o conhecimento intelectual 
do aluno e suas habilidades criativas, permitia que ele percebesse 
com maior clareza as sensações contidas na expressão dramática do 
indivíduo, quer na dança teatral ou comunitária. A partir da 
compreensão das qualidades de movimento, implícitas nas diversas 
formas de expressão humana, o aluno, harmonicamente, poderia ser 
educado através do movimento/dança”. 

 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

Para Nanni (1998), “o processo educativo facultado pela dança educacional 

um substancial alimento para o espírito, concorrendo para o desenvolvimento das 

potencialidades do homem, favorecendo seu total crescimento físico mental e 

emocional”. 

Segundo Ostrower apud Nanni (1998), “a dança permite, pelo processo 

educacional, a utilização do processo criativo, e por meio deste, criar novas formas e 

fenômenos do movimento”.  

A dança deixa o homem predisposto a promover o desenvolvimento e o 

aprimoramento de suas características intelectuais, sensoriais, emocionais, físicas e 

afetivas. Como processo educacional possibilita o processo criativo, desenvolve os 

aspectos éticos e estéticos, e aumenta o espírito socializador (NANNI, 1998). 

 

1.1. Objetivo  

 

Essa pesquisa tem como objetivo, verificar se a dança é utilizada como 

conteúdo das aulas de Educação Física nas escolas estaduais da região do Jardim 

Santo André, zona leste da Capital. 

 

1.2. Justificativa 

  

O motivo da escolha desse tema é a necessidade de ampliação do 

conhecimento para a prática docente e das possibilidades que a Educação Física 

Escolar dispõe para os conteúdos referentes à dança. 

 

1.3. Problema 

 

Será que as escolas estaduais estão utilizando a dança nas aulas de 

Educação Física? 

 

1.4. Hipótese 

 

Sim, as escolas estaduais estão utilizando a dança nas aulas de Educação 

Física. 
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2. A dança 

Dança: ato de dançar; passos cadenciados, geralmente ao som e compasso 

de música (FERNANDES, LUFT E GUIMARÃES, 1996). 

 A dança é, sem dúvida, uma das maiores catalisadoras da manifestação e 

expressão do movimento humano. No âmbito educativo, ela é pedagógica e ensina 

tanto quanto os esportes, jogos e brincadeiras (A DANÇA NA ESCOLA). 

A dança apresenta diversos significados, cada autor a define de uma maneira. 

No entanto, como a dança exige um envolvimento pessoal muito grande, cada 

pessoa interpreta a dança de uma forma, cada um lhe confere o seu próprio 

significado. 

Rangel apud Marcelino e Knijnik (2006) a dança possui definições 

relacionadas a vários enfoques, envolvendo sempre o movimento, como: relação 

com os deuses, relação consigo, com os outros e com a natureza; transcendência; 

emoção, expressão, sentimentos; símbolos, linguagem e comunicação; interação 

entre aspectos fisiológicos, psicológicos, intelectuais, emocionais; tempo, espaço, 

ritmo; arte; educação.  

Segundo Ellmerich apud Schwartz e Silva (1999), a dança é um ritmo mudo, é 

a música visível. 

Portinari apud Schwartz e Silva (1999), destaca que a dança é uma 

comunicação dispensando jogo de palavras. 

Como processo performativo, está ligada à estética e à plástica, podendo 

trabalhar não apenas com o movimento, mas com sensações e sentimentos. 

A dança, enquanto processo de autoconhecimento (do corpo, de seus limites 

e de suas possibilidades) e instrumento de efetivação das relações sociais, leva o 

indivíduo a experimentar novas possibilidades no plano do exercício de criação e de 

integração de um grupo. Ela atua como elemento transformador, pois, sem dúvida, 

promove em quem dela participa a aceitação de si mesmo e uma maior 
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receptividade nos relacionamentos com os outros, mediante o envolvimento que se 

estabelece num trabalho prático (MOMMENSOHN e RENGEL, 2008). 

 

 

2.1. A dança na escola 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Educação Física, no bloco 

de conteúdos ‘Atividades Rítmicas e Expressivas’, revelam que este bloco inclui as 

manifestações da cultura corporal que têm como características comuns a intenção 

de expressão e comunicação mediante gestos e a presença de estímulos sonoros 

como referência para o movimento corporal, que são danças e brincadeiras 

cantadas (BRASIL, 2000). 

Ao ingressar na escola a criança já traz consigo um conhecimento amplo a 

respeito de seu corpo, mas muitas vezes não o foi despertado. O professor, deverá 

saber aproveitar esses conhecimentos e a partir deles, promover novos 

conhecimentos mais complexos (VALDERI, 2008).  

           O processo educacional é, na maioria das vezes, tido como a aplicação de 

técnicas de transformação de comportamento, as quais levam à aquisição de 

habilidades específicas para o desempenho produtivo do indivíduo. Seu corpo é 

conscientemente treinado para a aquisição destas habilidades. Assim, a criança é 

preparada para o trabalho sedentário da cidade através de um estudo acadêmico 

que enfatiza principalmente suas capacidades intelectuais. A Educação Física na 

escola é praticamente restrita ao esporte e à ginástica, e nela só têm lugar aqueles 

cuja capacidade inata os habilita (MOMMENSOHN e RENGEL, 2008). 

O aluno, ao adentrar a sala, reprime seus sentimentos e experiências 

corporais descobertas no cotidiano, desvinculando a emoção da ação. Retorna-se à 

educação fracionária, que visa formar partes do ser. (SCARPATO, 2001). 

Para que a prática da dança tenha melhores resultados é preciso que haja, 

tanto uma exploração da criatividade, de movimentos novos, quanto de movimentos 

já adquiridos, para que se torne mais fácil desenvolver elementos interpretativos e 

expressivos no planejamento e execução das aulas (SCHWARTZ e SILVA, 1999). 
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3. Objetivos da dança na escola 

 

          A dança na escola não deve priorizar a execução de movimentos corretos e 

perfeitos dentro de um padrão técnico imposto, gerando a competitividade entre os 

alunos. Deve partir do pressuposto de que o movimento é uma forma de expressão 

e comunicação do aluno, objetivando torná-lo um cidadão crítico, participativo e 

responsável, capaz de expressar-se em variadas linguagens, desenvolvendo a auto-

expressão e aprendendo a pensar em termos de movimento (SCAPARTO,  2001).   

Prina e Padovan (1995) afirmam que através da dança consolidam-se e 

afinam-se os esquemas motores estáticos e dinâmicos indispensáveis ao controle 

do corpo e à organização dos movimentos. 

Além disso, aperfeiçoa-se a coordenação dinâmica geral, resultante da 

integração de capacidades coordenadoras, tais como: 

- Coordenação segmentar; 

- Lateralidade; 

- Organização espaço-temporal 

- Imitação e imagem motora. 

 

3.1. Coordenação dinâmica geral 

A aprendizagem motora infantil consiste num processo gradual de 

assimilação natural através de novas técnicas com vista à melhoria das capacidades 

motoras. 

Aprender do ponto de vista motor significa aprender a controlar o aparelho 

motor e organizar os movimentos em relação às solicitações ambientais e às 

motivações (PRINA e PADOVAN, 1995). 

Na execução de um movimento intervêm muitas funções e aquisições. 

As funções são: 

- individualizar os movimentos a seguir, dando a estes uma ordem na sua 

seqüência; 
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- medir e dirigir o movimento; 

- manter o equilíbrio; 

- identificar a posição das parte do próprio corpo. 

As aquisições são: 

- lateralidade; 

- espaço-temporal. 

Falar de coordenação, é falar de um conjunto de capacidades adquiridas, só 

possível se referido a aqueles que alcançaram uma idade na qual a estruturação do 

esquema corporal já se encontra completa.  

Em contra partida, falar de coordenação relativamente a crianças  entre os 6 e 

os 9 anos é desprovido de sentido, na medida em que se seria levado muitas vezes 

e, erradamente, a falar de “descoordenação”. (PRINA e PADOVAN, 1995). 

Basta examinar as funções anteriormente indicadas para nos darmos contas 

de que estas não são aquisições de fato, mas algo  gradualmente alcançável no 

tempo. 

 

3.2. Coordenação segmentar 

 

“Consolidação da lateralidade... favorecendo a regularidade, a precisão, a 

fluidez dos gestos motores” (Programas Oficiais, Educação Motora apud PRINA e 

PADOVAN, 1995). 

Mediante a dança é possível obter com facilidade uma melhoria notável da 

coordenação segmentar, ou seja, alcançar a capacidade de usar os membros 

inferiores e superiores, quer independentemente quer na relação de uns com os 

outros (PRINA e PADOVAN, 1995). 

  

O uso independente dos membros inferiores e superiores manifesta-se em 

todas as coreografias em que são previstas ações diversificadas entre os membros 

(por exemplo, bater as mãos ou mimar executando passos de dança). 

A simetria natural do caminhar, ou seja, movimentar a perna e o braço em oposição 

(perna direita, braço esquerdo e vice-versa), é constantemente representada em 

determinadas figuras de dança. 
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A repetição destas, presentes na sua maioria no repertório das Country 

dances leva, inevitavelmente, à tomada de consciência de uma simetria natural do 

movimento, contribuindo desta forma para a melhoria do esquema corporal. 

3.3. Lateralidade 

 

A lateralidade, entendida como o último elo da cadeia de aquisições  que 

culmina no controle hemisférico, não é condicionada pela prática da dança, na 

medida em que é um esquema motor de base adquirível por meio de outras 

experiências psicomotoras (PRINA e PADOVAN, 1995). 

Na verdade, o destrismo e o sinistrismo não são influenciáveis pela atividade 

coreográfica, já que as mesmas ações surgem, alternadamente, da parte direita e da 

parte esquerda. 

A obtenção da lateralidade deve, pois, entender-se como a tomada de 

consciência da própria “direita” e da própria “esquerda”, seja em relação a si próprio 

seja em relação aos outros. 

Na vida quotidiana, a direita e a esquerda raramente são questionadas, razão 

pela qual começa por ser difícil dar uma resposta imediata perante uma ordem 

precisa: Vai para a direita! Vai para a esquerda! Dá a mão direita! Dá a mão 

esquerda! 

Na dança, esta dificuldade é acentuada pela sucessão simultânea de várias 

ações que tornam mais problemática a orientação do próprio indivíduo no espaço. 

 

3.4. Organização espaço-temporal 

“Serão programadas e realizadas atividades que, a partir dos jogos... 
e de situações lúdicas, concorram para progressiva construção e 
organização do espaço físico-geomátrico e relacional e, também, para 
a intuição inicial da sucessão temporal das ações. Através da 
utilização de todas as estruturas motoras, estáticas e dinâmicas em 
jogos de movimento baseados em esquemas livres ou pré-
estabelecidos... de forma individual ou coletiva, promover na criança a 
aquisição de conceitos relativos ao espaço (perto/longe, em cima/em 
baixo, para a frente/para trás, alto/baixo, curto/longo, 
grande/pequeno, esquerda/direita) e à orientação e de conceitos 
relativos ao tempo e à estrutura rítmica (primeiro/depois, ao mesmo 
tempo/juntamente, lento/rápido)” (PROGRAMAS OFICIAIS, 
EDUCAÇÃO MOTORA apud PRINA e PADOVAN, 1995, pág.9). 
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Através da dança, o indivíduo é posto numa contínua e sistemática relação 

com o espaço. Essa relação facilita a tomada de consciência do “espaço de ação” e 

a capacidade de desfrutá-lo racionalmente em relação à figura a executar. 

A criança aprenderá então a valorizar o comprimento do passo para executar 

um determinado percurso com um número de passos pré-estabelecidos e a 

movimentar-se ao longo do perímetro imaginário de uma figura geométrica. 

Para adquirir esta capacidade, é aconselhável fazer representar graficamente 

o espaço a percorrer, na medida em que quem dança dificilmente se dá conta das 

figuras geométricas definidas pelo seu movimento e pelo dos outros (PRINA e 

PADOVAN, 1995). 

 

A dança favorece também a aquisição de conceitos relativos ao tempo, 

definindo a duração de um passo (lento/rápido) e a seqüência das ações 

(antes/depois) (PRINA e PADOVAN, 1995). 

 

A criança ficará consequentemente, em condições de prever a seqüência 

ordenada dos passos e das figuras coreográficas necessárias para a realização das 

danças (PRINA e PADOVAN, 1995). 

 

Descrever verbalmente ou graficamente a experiência no seu conjunto 

espaço-temporal levará uma melhoria da capacidade de memorização (PRINA e 

PADOVAN, 1995). 

 

3.5. Imitação e imagem motora 

 

Imitar interiormente consiste em repetir mentalmente uma ação antes 

executada. Portanto, é a cópia ativa baseada na experiência vivida. 

Reviver mentalmente uma imagem motora (uma parte da dança ou uma 

coreografia inteira), além de contribuir para a melhoria da já citada capacidade de 

memorização, desenvolve a capacidade de construir modelos e, em particular, a 

representação mental de situações dinâmicas (PRINA e PADOVAN, 1995). 
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3.6. Socialização 

 

A dança é uma representação de grupo e, como tal, desenvolve neste um 

grande sentimento de união e solidariedade, redimensiona as manifestações 

egocêntricas e encoraja os alunos mais tímidos e introvertidos (PRINA e PADOVAN, 

1995). 

Com o foco voltado para a relação entre dança e socialização, Araújo apud 

Marcelino e Knijnik (2006) comenta que os movimentos de dança proporcionam 

além do aumento da auto-estima, uma descoberta e uma ampliação das 

possibilidades de cada indivíduo.  

O egocentrismo, que se manifesta na maioria das crianças, deverá ser 

atribuído a dificuldades de compreensão, de relação com os companheiros de 

classe, e de procura de uma relação privilegiada com o educador (PRINA e 

PADOVAN, 1995). 

Silva apud Marcelino e Knijnik (2006) diz que o ensino da expressividade na 

dança propõe resgatar e desenvolver todas as potencialidades humanas inerentes 

ao movimento corporal, esta faz com que o aluno manifeste através de seu corpo, 

suas emoções, idéias e vontades. Assim, passa a ter maior conhecimento de si 

próprio e melhor integração com as pessoas, trabalhando o corpo como uma 

totalidade integrada. 

Graças a atmosfera descontraída e recreativa obtida durante a atividade da 

dança, é possível atingir uma homogeneidade, mas nunca um esmagamento dos 

valores individuais, favorecendo as relações interpessoais entre as crianças. 

A dificuldade de socialização, que nesta idade é particularmente marcada 

entre os dois sexos (dificuldade de dar a mão, jogos reservados a cada sexo, etc.), é 

superada graças às regras do “jogo dançado” (PRINA e PADOVAN, 1995). 

 

 

3.7. Potencialização fisiológica 

 

Mediante a prática das danças do repertório tradicional é possível melhorar a 

função cardio-respiratória e reforçar a força muscular. 
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Em particular, obtem-se um fortalecimento dos membros inferiores e uma 

melhoria do componente neuromuscular. 

Além disso, o mecanismo “impulsivo” contração/descontração muscular 

requer a obtenção de um domínio adequado da qualidade e quantidade do 

movimento. 

A criança aprenderá, portanto, a não gastar mais energia do que a necessária 

na execução de passos saltados e de danças vivazes (PRINA e PADOVAN, 1995). 

 

3.8. Educação sonora 

 

“A educação sonora e musical tem como objetivo geral a formação, através 

da audição e da execução, de capacidades de percepção e compreensão da 

realidade acústica e de fruição das diversas linguagens sonoras” (PROGRAMAS 

OFICIAIS, “EDUCAÇÃO SONORA E MUSICAL” apud PRINA e PADOVAN, 1995). 

 

3.9. Percepção e compreensão 

 

Em muitos repertórios coreográficos existe uma relação entre a melodia e 

parte da dança. As crianças, graças a uma experiência vivida, portanto de maneira 

ativa, aprendem a associar as diversas partes da dança com os diversos temas 

musicais (PRINA e PADOVAN, 1995). 

O trabalho com o corpo gera a consciência corporal. O aluno questiona-se e 

começa a compreender o que passa consigo e ao seu redor, torna-se mais 

espontâneo e expressa seus desejos de modo mais natural, o que pode criar 

dificuldades para a prática pedagógica autoritária, que ainda acredita que o aluno só 

aprende sentado na carteira (SCARPATO, 2001). 

Com a prática da dança, a criança poderá conhecer e assimilar músicas de 

diversas épocas e de vários estilos  (PRINA e PADOVAN, 1995). 

 

 

 

3.10. Sentido rítmico 
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A criança do primeiro ciclo manifesta muitas vezes uma falta de ritmo que se 

traduz na incapacidade de encontrar o ritmo certo de execução em relação ao que é 

pedido (PRINA e PADOVAN, 1995). 

Para Scarpato (2001), o aprendizado da Dança Educativa integra o 

conhecimento intelectual e a habilidade corporal e criativa do aluno. 

A dança contribui para melhorar, gradualmente, a capacidade de executar 

movimentos no tempo e para criar uma consciência rítmica pessoal e de grupo, 

como está expresso nos Programas Oficiais, de Educação Musical apud  PRINA e 

PADOVAN (1995, pág. 12): “Desenvolvimento das capacidades e propostas dos 

conteúdos: o sentido rítmico será também amadurecido através de uma prática 

fonogestual individual e coletiva (dos simples movimentos à dança)”. 

 

3.11. Desenvolvimento da personalidade  

 

A dança, atividade psicomotora por excelência, desempenha um papel 

privilegiado, quer como meio de expressão artística quer como instrumento de 

educação, para um melhor conhecimento do próprio corpo e das suas 

potencialidades: “A dança é uma cooperação organizada das nossas faculdades 

mentais, emotivas e corporais, que se traduz em ações cuja experiência é da 

máxima importância para o desenvolvimento da personalidade” (LABAN apud 

PRINA e PADOVAN, 1995 pág. 13). 

A síntese corpo e mente, que acontece no movimento consciente, é a 

apropriação do processo de aquisição do conhecimento, pois resulta da 

racionalidade vinculada aos impulsos que as necessidades individuais trazem à tona 

no corpo social. Desta maneira, preserva-se a identidade do grupo e do indivíduo, 

sendo que um e outro encontram nesta intersecção a expressão de seus valores em 

comum (MOMMENSOHN e RENGEL, 2008). 

 

 

4. METODOLOGIA 
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4.1. Tipo de Pesquisa 

 

 Nesse trabalho o tipo de pesquisa foi a descritiva, que, segundo 

Severino (2007), na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado em seu meio 

ambiente próprio. A coleta dos dados é feita nas condições naturais em que os 

fenômenos ocorrem, serem assim diretamente observados, sem intervenção e 

manuseio por parte do pesquisador. Abrange desde os levantamentos, que são mais 

descritivos a até estudos mais analíticos.    

 

 

4.2. Caracterização do Local de Pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada em quatro escolas estaduais situadas no bairro 

Jardim Santo André, Zona Leste da cidade de São Paulo. 

 

 

4.3. Caracterização da Amostra 

 

Fizeram parte deste estudo, 10 professores que ministram aulas de educação 

física nas escolas estaduais do Jardim Santo André e 100 alunos, do 1° Ano do 

ensino médio, escolhidos por conveniência  nas respectivas escolas. 

 

 

4.4. Critério de Inclusão. 

Os professores que ministram aulas de educação física nas escolas estaduais 

do Jardim Santo André e os alunos, regularmente matriculados e escolhidos por 

conveniência nas respectivas escolas. 

 

 

 

4.5. Critério de Exclusão. 
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Não farão parte deste estudo, professores que não ministrem aulas de 

educação física nas escolas estaduais do Jardim Santo André e os alunos que não 

fizerem parte do corpo discente das respectivas escolas e do respectivo ano. 

   Os sujeitos desta pesquisa receberam dois documentos: Carta de Informação 

e Termo Livre de Esclarecimento (anexo I e II). Após a leitura e aceitação do 

mesmo, fizeram parte desse estudo. 

 

4.6. Instrumento de Coleta de Dados 

 

 Neste estudo, os instrumentos de pesquisa utilizados foram dois questionários 

(um para os professores e outro para alunos). 

Um (para os professores) composto de três questões fechadas e uma 

questão aberta. 

O outro (para os alunos) é composto de uma  questão fechada e duas 

questões fechadas e abertas. Conforme apêndices. 

 Os instrumentos foram entregues para os professores e alunos que deverão 

respondê-lo e em seguida devolver para o pesquisador.  

 

4.7. Forma de Análise dos Dados 

 

 Os dados foram analisados de forma quantitativa e qualitativa, representados 

em tabelas e gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A seguir serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa realizada com 

alunos do 1° ano do ensino médio das escolas publicas da rede estadual de ensino 

do Jardim Santo André. 

Gráfico 1. 

Você gosta dos conteúdos das aulas de 

Educação Física?

97%

3%

SIM

NÃO

 
Com relação à questão que visava saber se os alunos gostam dos conteúdos 

das aulas de Educação Física, foi constatado que 97% dos alunos entrevistados 

gostam dos conteúdos das aulas de Educação Física. 

Fica evidente que a maioria dos alunos do Ensino Médio associam as aulas 

de Educação Física a palavras positivas. 

A participação dos alunos nas aulas de Educação Física é voluntária, ou seja, 

não se sentem obrigados a participarem, a fazem com satisfação (CARNEIRO, 

2006).  

 

 

 

 

 

Gráfico 2. 
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Você gostaria de ter a dança como conteúdo das 

aulas de Educação Física?  

SIM

57%

NÃO

43% SIM

NÃO

 

Com relação à questão que visava saber se os alunos gostariam de ter a 

dança como parte do conteúdo das aulas de Educação Física, 57% dos 

entrevistados responderam que sim, e 43% responderam que não. 

 
Gráfico 3. 

Motivos

67,44%

13,95%

11,63%

6,98%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%
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Vergonha de dançar

Falta de interesse dos alunos

O conteúdo é chato

 

Com relação aos 43% dos alunos que responderam que não gostariam de ter 

a dança como parte do conteúdo das aulas de Educação Física, 67,44% deles 

alegaram que Educação Física é esporte, 13,95% disseram ter vergonha de dançar, 

11,63% apontaram a falta de interesse por parte dos alunos e 6,98% alegaram que o 

conteúdo é chato. 
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Do ponto de vista do aluno, parece haver realmente uma identificação do 

significado da disciplina de Educação Física com o esporte, consideraram a 

Educação Física sob uma ótica esportiva. (CAVIGLIOLI, 1976 apud BETTI 1999). 

 
Tabela 1 

Categoria Freqüência Frequencia Relativa 

Para variar o conteúdo 

Por que gosta 

É divertido 

É um exercício Físico 

É uma opção para quem não joga 

Desenvolvimento das capacidades físicas 

As Aulas de Educação Fisica não tem dança 

Para aprender mais sobre as danças 

Integração 

18 

10 

8 

6 

5 

4 

2 

2 

2 

 

31,58% 

17,54% 

14,03% 

10,53% 

8,77% 

7,02% 

3,51% 

3,51% 

3,51% 

Total 57 100% 

 

Dos 57% dos alunos que responderam que gostariam de ter a dança como 

parte dos conteúdos das aulas de Educação Física, 31,58% apontaram a 

necessidade de variar os conteúdos das aulas, 17,54% alegaram gostar de dançar, 

14,03% disseram que é divertido, 10,53% apontaram a dança como mais um 

exercício físico, 8,77% disseram que a dança seria mais uma opção para quem não 

joga, 7,02% apontaram o desenvolvimento das capacidades físicas, 3,51% alegaram 

que as aulas de Educação Física quase não tem dança, 3,51% gostariam de 

aprender mais sobre os tipos de dança e 3,51% disseram que seria importante para 

a integração.    

A tabela a seguir está relacionada aos motivos que levaram os alunos a 

responderem que gostariam de ter a dança como conteúdo das aulas de Educação 

Física. 

Destaca-se nesse resultado a necessidade que os alunos sentem de variar os 

conteúdos das aulas de Educação Física, que limitam-se às práticas esportivas. 

O esporte passou a ser o conteúdo hegemônico da Educação Física. 

Sentidos tais como o expressivo, o criativo e o comunicativo, que se manifestam em 
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outras atividades de movimento, não são explorados quando o conteúdo escolar é 

apenas o esportivo (KUNZ, 1989 apud. BETTI 1999). 

A tabela a seguir apresenta o resultado obtido com relação a quais tipos de 

dança os alunos gostariam de aprender nas aulas de Educação Fisica. 

Tabela 2. 

Tipos de dança Frequencia Frequencia Relativa 

Samba 

Axé 

Valsa 

Hip Hop 

Rebolation 

Forró 

Gafieira 

Lambada 

Outros 

22 

14 

5 

32 

29 

13 

2 

7 

35 

38,59% 

24,56% 

8,77% 

56,14% 

50,87% 

22,80% 

3,51% 

12,28% 

61,40% 

 

Embora o Hip Hop (56,14%) e o Rebolation (50,87%) tenham se destacado 

nos resultados apresentados, o Funk, contido na opção “Outros”, com 34 indicações, 

foi o conteúdo mais apontado como sendo o de maior interesse entre alunos 

entrevistados. 

A dança funk revelou-se como linguagem corporal, que mesmo ainda não 

verbalmente manifestada, tem seu significado emancipador. Tem no seu conteúdo 

de dança os derivados expressivos da libertação dos jovens das classes populares, 

de suas capacidades de se organizarem em grupos com o domínio de uma 

linguagem comum dotada de identidade, o que contribui efetivamente para 

produzirmos uma representação descritível sobre como esses atores sociais 

reconstituem permanentemente um saber importante que não é do poder das 

classes dominantes, que poderiam invalidar suas expressões comunicativas, mas na 

sua capacidade de tornar suas ações visíveis, revelando o seu sentido de luta, pois 

entendemos os estudos etnometodológicos nas ações práticas dos atores sociais 

(RAMOS, 1998).  
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Agora serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa realizada com 

os professores que ministram as aulas de educação fisica das escolas da rede 

estadual de ensino do Jardim Santo André.  

Gráfico 4. 

Trabalha com atividades 

relacionadas à dança

Sim

Não

 

Com relação a utilização da dança como parte do conteúdo das aulas de 

Educação Física, 90% dos professores entrevistados não trabalham com atividades 

relacionadas a dança em suas aulas e apenas 10% utilizam essas atividades. 

A idéia geral da população de que o professor de Educação Física é um 

atleta, ou melhor dizendo, um super atleta, faz com que este professor sinta-se 

inibido para confessar que não sabe executar todos os conteúdos da disciplina 

(BETTI,1999). 

Gráfico 5. 

Acha importante a incorporação da dança nas 

aulas de EF

Sim 

100%

Não 

0%

Sim 

Não 
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 Com relação à importância da incorporação da dança como conteúdo das 

aulas de Educação Física, todos os professores entrevistados consideram 

importante a incorporação deste conteúdo nas aulas de Educação Física. 

De acordo com os resultados apresentados, fica claro que os professores 

vêem na dança, um rico instrumento pedagógico enquanto conteúdo. 

 A dança se trabalhada de maneira correta, é capaz de aguçar nos alunos o 

desejo de querer muito mais do que a simples vivência da mesma, fazendo com que 

eles a encarem como uma forma de expressão humana (PAIM e MANFIO, 2008) . 

 

 

 

 

Tabela 3. 

Categoria Frequencia F.R. 

Falta de Materiais apropriados 

Falta de interesse dos alunos 

Falta de conhecimentos específicos sobre dança 

8 

8 

3 

80% 

80% 

30% 

Com relação aos fatores que dificultam a utilização da dança nas aulas de 

Educação Física, os professores entrevistados apontaram como principais fatores a 

falta de materiais apropriados (80%), a falta de interesse por parte dos alunos (80%) 

e a falta de conhecimentos específicos sobre dança (30%). 

  Os resultados obtidos estão de acordo com o que está contido na literatura.  

Betti (1999 p. 28) diz que talvez o receio de mudar ocorra pela insegurança 

dos professores em relação a conteúdos que não dominam, e desta forma trabalham 

com o que possuem mais afinidade. Ou por acreditarem que a escola não possui 

nem espaço. Nem material apropriado, ou ainda por acharem que os alunos não 

gostariam de aprender outros conteúdos. 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6. 
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Acredita que seja necessario um professor 

especialista em dança

Sim

10%

Não

90%

Sim

Não

 

Com relação à necessidade de que haja um professor especialista para 

ministrar as aulas de Educação Física que têm a dança como conteúdo, 90% dos 

professores entrevistados disseram que não é necessária a presença de um 

professor desse tipo e 10% acreditam que é necessário um especialista. 

Os resultados mostram que os professores entrevistados não vêem 

necessidade de se ter um especialista em dança para ministrar as aulas de 

Educação Física que tenham a dança como conteúdo, embora aleguem a falta de 

habilidade para com esse conteúdo. 

 Não é necessário que o professor conheça todas as danças existentes, o que 

seria mesmo impossível, os próprios alunos podem contribuir com alguns passos ou 

podem realizar uma pesquisa com seus familiares e amigos, levando o resultado 

para a aula (BETTI, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 
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 Após a pesquisa, podemos concluir que a dança não está sendo utilizada 

como parte dos conteúdos das aulas de Educação Física nas escolas públicas da 

rede estadual da região do Jardim Santo André. Isso se deve a fatores como a falta 

de recursos materiais aliada à uma suposta falta de interesse dos alunos e a falta de 

conhecimentos específicos sobre a dança por parte dos professores. 

 Importante salientar a necessidade de mais pesquisas sobre essa 

problemática para que se possam ampliar as possibilidades dentro das aulas de 

Educação Física para o conteúdo de dança, uma vez que a amostra coletada nesta 

pesquisa é considerada pequena. 
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CARTA  DE  INFORMAÇÃO  AO  SUJEITO 

 
 
 O projeto de pesquisa cujo tema é: A dança como conteúdo das aulas de 

Educação Física, prevê nos seus procedimentos metodológicos, a aplicação de 

um questionário com  perguntas fechadas, tendo como objetivo, observar se a 

dança é utilizada como conteúdo das aulas de Educação Física. 

Tal projeto encontra-se sob a orientação da Professora MS Alessandra Galve 
Gerez e como orientando Kassio Lucas da Cruz Santos, aluno do curso de 

Educação Física na Universidade do Grande ABC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO ,  ______DE________________DE 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________               _____________________________ 

  PR O F ª .  M S .  AL E S S A N D R A  G A L V E  G E R E Z                                  K A S S I O  

L U C A S  D A  C R U Z  S A N T O S  

                                                                       

 

 

 

(AN EXO  II)  
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TERMO  DE  CONSENTIMENTO  LIVRE  ESCLARECIDO 

 

 

 Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o senhor (a) 

____________________________________________________, sujeito da 

pesquisa: A dança como conteúdo das aulas de educação física, após a leitura da 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos seus serviços e 

procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito 

do lido e do explicado, firma CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO da 

concordância em participar da pesquisa proposta. 

 Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu representante legal podem, a 

qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO e deixar 

de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado 

torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 

 

 

SÃO PAULO ,  ________DE ____________  DE 2009. 

 

 

________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APÊN DICE  I  

Instrumento de Coleta de Dados 
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PROFESSOR 

 

1. Você trabalha com Atividades relacionadas à dança em suas aulas? 

( ) Sim    ( ) Não 

 

 

 

2. Você acha importante a incorporação da dança como conteúdo das aulas de 

Educação Física?   

( ) Sim    ( ) Não 

 

 

3. Quais fatores você acredita que dificultam a utilização da dança nas aulas de 

Educação Física? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. Você acredita que seja necessário um professor especialista para ministrar as 
aulas de Educação Física que têm a dança como conteúdo? 

 
(        ) Sim                                          (        ) Não                            
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊN DICE  II  

Instrumento de Coleta de Dados 
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ALUNOS 

 

1. Você gosta dos conteúdos das aulas de Educação Física? 

( ) Sim    ( ) Não 

 

2. Você gostaria de ter a dança como conteúdo das aulas de Educação Física?   

( ) Sim    ( ) Não 

Porquê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Quais tipos de dança você gostaria de ver nas aulas de Educação Física?  

(       ) Samba 

(       ) Axé 

(       ) Valsa 

(       ) Hip Hop 

(       ) Rebolation 

(       ) Forró 

(       ) Gafieira 

(       ) Lambada 

(       ) Outras. Quais? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 


