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Resumo 

 

Este trabalho pretende demonstrar a importância da 
Dança como conteúdo da Educação Física e como a 
partir do mesmo podemos trazer benefícios para a 
formação da cidadania dos estudantes. Nesse sentido 
este trabalho irá apresentar ações pedagógicas para 
uma ressignificação do conceito e vivência da Dança de 
Salão no ritmo forró, considerando a importância da 
contribuição a Dança para a formação do ser humano, 
oportunizando a integração concreta deste eixo de 
conhecimento à disciplina de Educação Física. 
Possibilitar diferentes experiências corporais e 
socioculturais com reflexão crítica sobre a realidade em 
que os educandos estão inseridos. Possibilitar que os 
alunos encontrem nas aulas sobre o conteúdo de Dança 
de Salão estilo forró novas representações a cerca do 
tema. O trabalho será caracterizado por uma pesquisa 
qualitativa através de um estudo descritivo de acordo 
com a natureza de dados da investigação. A amostra 
será com alunos do segundo ano do ensino médio do 
Colégio Estadual Manuel Bandeira de Cambé. A 
pesquisa será realizada durante as aulas de Educação 
Física e serão utilizados como instrumentos para a coleta 



 

de dados um questionário com perguntas abertas que 
buscam obter informações básicas sobre os conceitos 
que os alunos possuem antes do inicio do estudo do 
conteúdo.  
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Conhecimento  
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Professores de Educação Física que atuam na Educação 
básica. 

 

 

 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
 

Esta Unidade Didática é dedicada a Dança, um dos conteúdos estruturantes 

da disciplina de Educação Física. 

Cada conteúdo a ser estudado na disciplina de Educação Física demonstra 

sua importância, pois conforme a interação que o professor realiza entre o ensino, 

aprendizagem e o conhecimento ficam claro ao aluno o quanto este pode fazer a 

diferença dentro de um contexto e o quanto ele aprende e compreende a sua 

realidade com tais conteúdos. Dessa forma, a Dança conquista um espaço 

significativo tendo em vista que proporciona ao aluno a oportunidade de expressar-

se corporalmente e refletir sobre o processo de construção histórico-cultural dos 

conteúdos escolares. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

A partir do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional – que foi 

planejado para disponibilizar aos seus participantes a oportunidade de estudar 

assuntos relacionados à sua área de atuação, devidamente coordenados pela IES, 

o presente estudo consiste em uma Unidade Didática que apresenta uma proposta 

de trabalho relacionada à Dança, como conteúdo disciplinar, direcionado 

especificamente à Dança de Salão, considerando o estilo forró. 



 

A Dança é considerada uma das manifestações inerentes à natureza do 

homem a partir de sua expressão corporal. Ela está presente nas representações 

culturais, nos cerimoniais de morte, paz, guerra, celebrações e rituais, 

estabelecendo relações com emoções e sentimentos humanos. Segundo Knackfuss 

(1998, p. 7), “[...] a Dança na história da humanidade antecede até mesmo a própria 

linguagem como forma de comunicação.” Dentro da cultura folclórica encontramos 

vários tipos de Danças com significados e contextos históricos diferentes, ou seja, a 

sociedade brasileira é considerada possuidora de uma cultura “Dançante”, presente 

em várias representações culturais brasileira, carnaval, frevo, samba entre outros 

estilos de Danças regionais. 

A Dança foi incluída nos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais), como 

conteúdo estruturante da Educação Física e vem sendo reconhecida nacionalmente 

como forma de conhecimento a ser ensinado na escola. Já existem muitos 

congressos, simpósios, encontros e cursos universitários incluindo a Dança em 

seus currículos, inclusive na pós-graduação. Porém no Brasil ainda enfrentamos 

preconceitos em relação ao ensino da Dança, mesmo já tendo conseguido uma 

evolução significativa para obtermos informações, experiências práticas e 

discussões críticas. Na maioria dos casos professores não sabem exatamente o 

que, como e até mesmo porque ensinar Dança na escola. 

Segundo Paraná (2008), a Dança é a manifestação da cultura corporal 

responsável por tratar o corpo e suas expressões artísticas, estéticas, sensuais, 

criativas e técnicas que se concretizam em diferentes práticas. Sendo assim a 

Dança se enquadra dentre os conteúdos estruturantes da Educação Física e 

mesmo sendo incluída nos currículos escolares a Dança atualmente muitas vezes 

não está sendo ensinada como deveria dentro das escolas, com o caráter de saber 

disciplinar. 

 

A Dança é a manifestação da cultura corporal responsável por tratar 
o corpo e suas expressões artísticas, estéticas, sensuais, criativas e 
técnicas que se concretizam em diferentes práticas, como nas 
Danças típicas (nacionais e regionais), Danças folclóricas, Danças de 
rua, Danças clássicas entre outras (PARANÁ, 2008, p. 70). 

 

Sendo um conteúdo estruturante da Educação Física, a Dança não pode 

faltar no planejamento do professor. Notamos que em sua maioria a Dança se 



 

apresenta na escola como uma atividade lúdica, recreativa e presente nas datas 

comemorativas da escola. Segundo Marques (2007), devemos refletir criticamente 

sobre a função e o papel da Dança na escola formal, lugar para se aprender Dança 

com qualidade, pois a mesma não pode continuar mais sendo sinônimo de festas. 

Este trabalho identifica a capacidade da Dança, dentro da disciplina de 

Educação Física, como um conteúdo escolar na medida em que, pela expressão 

corporal e reflexão dos contextos da Dança consiga fazer com que os educandos se 

apropriem dos conteúdos historicamente construídos. Dessa forma, ao apresentar a 

Dança como um eixo de conhecimento e também como conteúdo que pode 

promover a apreensão de um conhecimento como elemento educativo no interior do 

espaço escolar. 

 

Desta forma, este trabalho ficou assim organizado: 

 

Objetivos; 

Problematização; 

Revisão bibliográfica; 

Metodologia: 

Atividades - Questionário; 

Uma breve avaliação da proposta; 

Considerações finais. 

 

 

 

1. OBJETIVO 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar a Dança de Salão – estilo forró – como um conhecimento a ser 

aprendido pelos estudantes do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Manuel 

Bandeira em Cambé – Paraná 

  



 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Propiciar aos alunos conhecimento para que eles possam compreender a 

Dança e Salão, estilo forró, como cultura social e histórica do movimento humano; 

- Possibilitar diferentes experiências corporais e socioculturais, 

apresentando os diferentes compassos e ritmos; possibilitando aos estudantes uma 

reflexão crítica sobre a realidade que os cerca;  

- Possibilitar que os alunos encontrem no conteúdo de Dança de Salão – 

forró, novas representações a cerca do tema. 

 

1.3.PROBLEMATIZAÇÃO 

Tendo conhecimento da ausência do conteúdo Dança nas práticas de 

Educação Física, realizamos a aplicação de aulas referentes a este junto aos 

alunos, mais especificamente da Dança de Salão, tendo como tema de aula o forró. 

Porém notamos uma baixa aceitação vinda dos educandos. Baseados no contexto 

que nos traz a ausência deste eixo estruturante no âmbito escolar me surgiu o 

interesse de entender no que se norteia as representações dos alunos a cerca do 

tema estudado. 

Alguns alunos achavam que a Dança de Salão era atividade voltada 

somente para idosos, pois estes relacionavam as atividades praticadas por seus 

pais ou avós nos bailes vespertinos em que frequentam, outros relacionavam com 

questões referentes à sexualidade por haver contato físico com a pessoa do sexo 

oposto quando faziam o posicionamento para a prática da Dança e ainda outros que 

tinham vergonha de se expor por praticar a Dança enquanto outras pessoas 

ficassem observando. 

 

A Dança pode se constituir numa rica experiência corporal, a qual 
possibilita compreender o contexto em que estamos inseridos. É a 
partir das experiências vividas na escola que temos a oportunidade 
de questionar e intervir, podendo superar os modelos pré-
estabelecidos, ampliando a sensibilidade no modo de perceber o 
mundo. (SARAIVA 2005 apud Paraná 2008, p. 70). 

 

Este projeto busca demonstrar a importância da Dança como conteúdo da 



 

Educação Física e como a partir do mesmo podemos trazer benefícios para a 

formação da cidadania dos estudantes. Neste sentido este trabalho irá apresentar 

ações pedagógicas para uma ressignificação do conceito e vivência mínima da 

Dança de Salão no ritmo forró, considerando a importância das grandes 

contribuições da Dança para a formação do ser humano.  

 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 
A Educação Física tem como objeto de estudo o movimento humano 

culturalmente construído. Para entendermos melhor essa área de estudo iremos 

retomar brevemente sua história no contexto educacional brasileiro. 

Como referencial teórico básico utilizaremos o texto de Paulo Ghiraldelli 

Junior (1991), que descreve em seu texto a Educação Física Brasileira a partir de 

cinco tendências da seguinte forma: 

A primeira seria a Educação Física Higienista que segundo Ghiraldelli 

Junior (1991, p. 17) mantém a ênfase à questão da saúde que se encontra em 

primeiro plano, com o objetivo de garantir a aquisição desta junto à sociedade 

brasileira. 

 

Cabe a Educação Física um papel fundamental na formação dos 
homens e mulheres, sadios, fortes e dispostos à ação. Mais do que 
isso a Educação Física não se responsabiliza somente pela saúde 
individual das pessoas. Em verdade ela age como protagonista num 
projeto de assepsia social [...] Educação Física Higienista é uma 
concepção que se preocupa em erigir a Educação Física como 
agente de saneamento público, na busca de uma sociedade livre das 
doenças infecciosas e dos vícios deteriorados da saúde e do caráter 
do homem do povo. 

 

A Educação Física Militarista também se preocupa com a saúde individual e 



 

pública, porém tem como objetivo fundamental “[...] a obtenção de uma juventude 

capaz de suportar o combate, a luta, a guerra” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1991 p. 18). 

Assim: 

 

[...] a Educação Física deve ser suficientemente rígida para elevar a 
Nação à condição de “Servidora e Defensora” da Pátria. [...] Assim, a 
Educação Física funciona como selecionadora de “elites condutoras” 
[...] O papel da Educação Física é de colaboração no processo de 
seleção natural eliminando os fracos e premiando os fortes, no 
sentido da depuração da raça. 

 

Analisando a Educação Física Pedagogicista encontramos uma forma 

sistemática e prioritariamente educativa da Educação Física: 

 

A Educação Física Pedagogicista é, pois, a concepção que vai 
reclamar da sociedade a necessidade de encarar a educação física 
não somente como uma prática capaz de promover saúde ou de 
disciplinar a juventude, mas de encarar a educação física como uma 
prática eminentemente educativa. E, mais que isto, ela vai advogar a 
“educação do movimento” como a única forma capaz de promover a 
chamada “educação integral” (GHIRALDELI JÚNIOR, 1991, p. 19). 

 

Neste período a Educação Física passa a se preocupar com a juventude 

que frequenta as escolas, tendo os conteúdos como meio para a educação dos 

alunos. 

Já na Educação Física Competitivista a Educação Física fica reduzida ao 

desporto de alto nível. 

 

No âmbito da Educação Física Competitivista, a ginástica, o 
treinamento, os jogos recreativos etc. ficam submetidos ao desporto 
de elite. Desenvolve-se assim o Treinamento Desportivo baseado 
nos avançados estudos da Fisiologia do Esforço e da Biomecânica, 
capazes de melhorar a técnica desportiva. A Educação Física é 
sinônimo de desporto, e este, sinônimo de verificação de 
performance. (GHIRALDELI JÚNIOR, 1991, p. 20). 

 

Sua última concepção é a Educação Física Popular, que segundo o autor: 

 

 



 

[...] não está preocupada com a saúde pública, pois entende que tal 
questão não pode ser discutida independentemente do levantamento 
da problemática forjada pela atual organização econômico-social e 
política do país. A Educação Física Popular também não se pretende 
disciplinadora de homens e muito menos está voltada para o 
incentivo de busca de medalhas. Ela é, antes de tudo, ludicidade e 
cooperação, e aí o desporto, a dança, a ginástica etc. assumem um 
papel de promotores da organização e mobilização dos 
trabalhadores. E mais que isso, a Educação Física serve então aos 
interesses daquilo que os trabalhadores historicamente vêm 
chamando de “solidariedade operária” (GHIRALDELI JÚNIOR, 1991, 
p. 21). 

 

Seguindo ainda os princípios norteadores da Educação Física Sborquia & 

Gallardo, (2006) inclui a Psicomotricidade que influenciou a Educação Física no 

século XX entre os anos 70 e 80, tendo o desenvolvimento psicomotor como pré-

requisito para a aquisição dos conteúdos cognitivos. 

Posteriormente a Educação Física surge inclusa como componente 

curricular com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96.  

 

 

2.2 A DANÇA E O SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO 

 

Segundo Hanna (1999), a dança é a expressão humana mais característica 

e universal. Não existe um povo que não tenha na sua cultura a dança como forma 

de expressar e representar os mais diversos sentidos e significados.  

Sborquia e Gallardo (2006 p. 13) asseguram que:  

 

A dança é uma manifestação do ser humano presente em todos os 
tempos e em todos os povos. Ela é entendida como manifestação 
cultural a partir das formações simbólicas de cada grupo social, 
numa relação dialética entre o homem, a cultura e a sociedade. 
Pode-se dizer que a dança acompanhou o pensamento do ser 
humano, em busca da razão, da ciência ou mesmo em busca da 
arte. 

 

Sendo assim a dança está presente também no contexto escolar tendo em 

vista que é uma manifestação da cultura corporal inserindo-se diretamente no 



 

contexto pedagógico. 

Em 1997, a dança foi incluída nos PCN’s ganhando reconhecimento 

nacional como forma de conhecimento a ser trabalhado na escola. 

A Educação Física tem como objeto de estudos a 

Cultura Corporal, evidenciando a relação entre a formação 

histórica do ser humano e as práticas corporais decorrentes. 

Uma das representações do mundo que o ser humano tem 

produzido a partir expressão corporal é a dança. (PARANÁ, 

2008) Sendo um dos conteúdos estruturantes da Educação 

Física ela deve ser estruturada sistematicamente para ser 

ensinado na escola.   

 

O ensino da dança é importante para que o aluno compreenda seu corpo 

como meio de expressão a partir de uma linguagem não verbal que lhe propicia 

entender a relação que se pode estabelecer com ele mesmo ou entre ele e outros 

indivíduos. 

Saraiva (apud PARANÁ, 2008 p. 70) afirma que: 

 

A dança pode se constituir numa rica experiência corporal, a qual 
possibilita compreender o contexto em que estamos inseridos. A 
partir das experiências vividas na escola que temos a oportunidade 
de questionar e intervir, podendo superar os modelos pré-
estabelecidos, ampliando a sensibilidade no modo de perceber o 
mundo. 

 

A dança na escola não está focada em espetáculos com uma 

supervalorização de coreografias e movimentos perfeitos. A mesma deve estar 

contextualizada como uma manifestação do folclore e da cultura dos indivíduos, se 

utilizando de improvisações e da criatividade dos alunos.   

Segundo Marques (2007), o professor não pode se esquecer de que os 

alunos em sala de aula têm seus próprios repertórios de dança, suas escolhas 

pessoais de movimentos para improvisar e criar. Assim não podemos deixar de 

levar em consideração o contexto do aluno. 

Considerando as colocações anteriores entendemos que a dança no Brasil 

é uma das maiores demonstrações de toda nossa diversidade cultural. Se tornando 

Figura 1 - arquivo pessoal 



 

assim um conteúdo importantíssimo para ser desenvolvido na escola, como um 

meio de se valorizar e apreciar as manifestações expressivas e culturais brasileiras. 

 

2.3 MODALIDADE DANÇA DE SALÃO: FORRÓ PÉ DE SERRA 

 

Uma das manifestações da dança que deve ser ensinada nas aulas de 

Educação Física é a modalidade da dança de salão. Segundo Volp (2010), a dança 

de salão é aquela dançada aos pares, em contato, que desenvolvem estruturas de 

passos variados no salão harmonizando-os em relação à parceria e a música e 

deslocando-se no sentido anti-horário. É normalmente praticada em reuniões 

sociais das mais diversas e pode ou não ter um aspecto técnico associado ao seu 

desempenho. 

Se tratando da historia da dança de salão, Gomes 1(2010) afirma que: 

 

A dança social ou dança de salão surgiu na Europa, na época do 
Renascimento. Pelo menos desde os séculos XV e XVI, tornou-se 
uma forma de lazer muito apreciada, tanto nos salões dos palácios 
da nobreza, como entre o povo em geral. É chamada de social por 
ser praticada por pessoas comuns, em festas de confraternização, 
propiciando o estreitamento de relações sociais de amizade, de 
romance, de parentesco e outras. De salão, porque requer salas 
amplas para os dançarinos fazerem livremente suas evoluções e 
porque foi através da sua prática nos salões das cortes reais 
europeias que este tipo de dança foi valorizada e levada para as 
colônias da América, Ásia e África, sendo divulgada pelo mundo todo 
e transformando-se num divertimento muito popular entre diversos 
povos. Ela desenvolve vários elementos corporais, rítmicos e físicos, 
sendo também um meio de se discutir inúmeras questões culturais e 
sociais da atualidade, tais como a erotização do corpo, sexualidade, 
a questão do gênero.  

 

 A dança de salão no Brasil segundo Gomes foi trazida pelos colonizadores 

portugueses, ainda no século XVI, e mais tarde, pelos imigrantes de outros países 

da Europa que para cá vieram. 

_____________ 
1
 Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/EDUCACAO_FISICA/EmFoco/Danc
a/danca_salao.pdf  (Acesso em 30 de maio de 2013) 



 

Na escola ela se torna um componente que difunde elementos culturais e 

históricos a partir de seus estilos, sendo um grande instrumento para o docente. 

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do estado do Paraná traz a 

Dança de Salão como conteúdo para o Ensino Médio: 

 

 

CONTEÚDOS 
BÁSICOS 

ABORDAGEM 
TEÓRICO- 

METODOLÓGICA 
AVALIAÇÃO 

Danças folclóricas 
 
 

Dança de salão 
 
 

Dança de rua 

Possibilitar o estudo sobre 
dança relacionada à expressão 
corporal e a diversidade de 
culturas.  
Analisar e vivenciar atividades 
que representem a diversidade 
da dança e seus diferentes 
ritmos.  
Compreender a dança como 
mais uma possibilidade de 
dramatização e expressão 
corporal.  
Estimular a interpretação e 
criação coreográfica.  
Provocar a reflexão acerca da 
apropriação da dança pela 
Indústria Cultural.  
Organização de festival de 
dança.  

Conhecer os, passos, postura, 
conduções, formas de 
deslocamento, entre outros.  
Reconhecer e aprofundar as 
diferentes formas de ritmos e 
expressões culturais por meio 
da dança.  
Discutir e argumentar sobre 
apropriação das danças pela 
indústria Cultural.  
Criação e apresentação de 
coreografias.  

Fonte: PARANÁ, 2008, p. 88 

 

 

Segundo Volp (2010, p. 218) “[...] a Dança de Salão agrega o convívio 

social à sua prática que pode servir de instrumento para ações cooperativas nas 

mãos do professor, desenvolvendo relações interpessoais e, através delas, as 

intrapessoais”. 

Dentro da dança de salão o estilo que optamos desenvolver em nossas 

intervenções é o forró, pois entendemos ser um estilo bem brasileiro, de 

movimentos fáceis na sua execução, de sua divulgação estar frequentemente nos 

meios de comunicação possibilitando assim um interesse maior dos alunos no seu 

aprendizado. 

O forró é um gênero musical que segundo Jacinto (apud JUNIOR e VOLP 

2005), deve ser uma sequencia de ritmos nordestinos, tais como xaxado, côco, 

baião, xote, entre outros. O forró enquanto dança hoje se encontra dividido em 



 

vários estilos, Forró Universitário, Forró Eletrônico, Forró Miudinho, Forró Pé de 

Serra. 

O Forro Pé de Serra: 

 

É caracterizado por ter como fonte de inspiração artística o universo 
rural do sertanejo, e tem origem em meados da década 1940, no 
Nordeste. É tocado por trios de zabumba, sanfona e triângulo dando 
característica tímbrica singular à música e, na dança é comum 
vermos o passo básico e variações simples, tais como giros simples 
da dama, não sendo muito frequentes. Luiz Gonzaga, Jackson do 
Pandeiro e Dominguinhos são exemplos de músicos que tocam Forró 

Pé de Serra (JUNIOR E VOLP, 2005, p. 128). 

 

A partir do estudo do Forró Pé de Serra o docente pode identificar e 

explorar junto aos seus alunos além das características da cultura corporal e do 

movimento, características regionais e ainda manifestações criativas a partir de 

coreografias improvisadas e criadas por seus alunos. 

A dança como direito de todo cidadão não deve ficar restrita a apenas um 

tipo de manifestação. Suas várias linguagens devem difundir seu lugar na escola, 

devem continuar seu papel comunicativo, sair do patamar de atividade que alguns 

consideram como menos nobre e afirmar seu lugar no âmbito pedagógico.  

A Dança de Salão é apenas uma destas manifestações e um dos caminhos 

para que o docente desenvolva o conteúdo da dança dentro das aulas de Educação 

Física. 

 

 

3. METODOLOGIA 

Neste trabalho, serão desenvolvidas atividades teóricas e práticas, com o 

intuito de ensinar o sentido histórico-cultural da dança, especificamente, dança de 

salão - forró. 

O trabalho será desenvolvido iniciando-se por um questionário que será 

reaplicado durante o bloco de atividades e no final do mesmo será realizado uma 

apresentação coreográfica.  

A duração das atividades será dobrada em função dos alunos estarem 

matriculados em turmas e horários diferentes. 



 

Organização das Atividades 

 

1ª atividade: Avaliação Diagnóstica 

 

Duração: 02 aulas 

Objetivo: Verificar o conhecimento que os alunos têm sobre a Dança. 

Foram elaboradas questões abertas sobre o conteúdo estruturante da 

dança. Sugerimos modelo (anexo 01). 

 

2ª atividade: Análise da Avaliação Diagnóstica 

 

Duração: 02 aulas 

Objetivo: Analisar qualitativamente a avaliação diagnóstica com os alunos, 

Levantar as respostas e discuti-las. 

 

3ª atividade: Pesquisa sobre a dança de salão 

 

Duração: 02 aulas 

Objetivo: Pesquisar sobre o histórico da Dança de Salão e sobre o histórico 

do Forró para que os alunos tenham um conhecimento adicional sobre o assunto 

proposto. 

Sugestões de sites: 

 

http://www.dancabrasilia.com.br/web/?pg=historia%20do%20forro (acesso 

10/09/2013) 

http://mundodadanca1.blogspot.com/2010/09/forro-sua-historia.html (acesso 

10/09/2013) 

http://meuartigo.brasilescola.com/artes/historia-danca.html (acesso em 

16/09/2013) 

http://www.brasilcultura.com.br/artes-cenicas/breve-historia-da-danca/ 

(acesso em 16/09/2013) 

http://www.musica.ahistoria.com.br/Hist%C3%B3ria-da-Dan%C3%A7a-

13.html (acesso em 16/09/2013) 

 

http://www.dancabrasilia.com.br/web/?pg=historia%20do%20forro
http://mundodadanca1.blogspot.com/2010/09/forro-sua-historia.html
http://meuartigo.brasilescola.com/artes/historia-danca.html
http://www.brasilcultura.com.br/artes-cenicas/breve-historia-da-danca/
http://www.musica.ahistoria.com.br/Hist%C3%B3ria-da-Dan%C3%A7a-13.html
http://www.musica.ahistoria.com.br/Hist%C3%B3ria-da-Dan%C3%A7a-13.html


 

4ª atividade: Exercícios de Dança Criativa 

 

Duração: 04 aulas 

Objetivo: Fazer com que os alunos possam realizar atividades em contato 

com parceiros. 

Propiciar atividades na qual todos os alunos possam participar sem receio 

da exposição em sua execução. Sugestões: 

- Escrever seu nome com movimentos corporais que darão significado as 

sílabas de seu nome. 

- A partir de músicas (lentas e rápidas), características do ritmo forró, os 

alunos deverão se movimentar na sala. Ao comando do professor os alunos devem 

identificar junto ao ritmo algum movimento do seu dia-a-dia. 

- Dança da bexiga: Os alunos dispostos em pares, com uma bexiga cheia, 

entre os seus corpos, primeiro cabeça, depois barriga, tronco, deverão movimentar-

se na sala de aula.  

 

 

5ª atividade: Filme 

 

Duração: 04 aulas 

Objetivo: Os alunos assistirão o filme: Gonzaga - de pai pra filho e depois 

irão discutir pontos como: região, época, roupas, como as pessoas viviam, etc. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Uelh0Raj1Ds (acesso em 27/09/2013) 

 

 

6ª Atividade: Reavaliação Diagnóstica 

 

Duração: 02 aulas 

Objetivo: Reavaliar, através do mesmo questionário, o aprendizado do 

conteúdo, bem como discutir as respostas dadas pelos alunos.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Uelh0Raj1Ds


 

7ª Atividade: Passo básico, chuveirinho, giro da dama, giro simples e 

avião. 

 

Duração: 08 aulas 

Objetivo: Propiciar aos alunos a vivência e o aprendizado do passo básico e 

de alguns passos simples aplicados no forró pé de serra. 

Sugestão de sites: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WA2LZkFPKUs (acesso 09/09/2013) 

passo básico 

http://www.youtube.com/watch?v=82ji4_MG09k (acesso 09/09/2013) passo 

básico 

http://www.youtube.com/watch?v=7MxfBQprTOg (acesso 09/09/2013) 

passo básico 

http://www.youtube.com/watch?v=DPyjfH5-

5nA&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO (acesso 09/09/2013) giro da 

dama 

http://www.youtube.com/watch?v=DPyjfH5-

5nA&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO (acesso 09/09/2013) 

Chuveirinho 

http://www.youtube.com/watch?v=LYJXbXDNnbk&list=PLOroMc7ecnPyesa

GXsybfy-shpDxzZkyO (acesso 09/09/2013) giro simples 

http://www.youtube.com/watch?v=fFLs5hwdw_k&list=PLOroMc7ecnPyesaG

Xsybfy-shpDxzZkyO (acesso 09/09/2013) avião 

 

 

8ª Atividade: Montagem e apresentação de coreografias 

 

Duração: 10 aulas 

Objetivo: Aplicação prática do que foi aprendido nas aulas de Forró Pé de 

Serra 

Desenvolvimento: Em duplas ou em pequenos grupos, os alunos deverão 

montar coreografias, utilizando ou não, os passos aprendidos na aula com músicas 

de Forró de suas opções e apresentá-las. 

http://www.youtube.com/watch?v=WA2LZkFPKUs
http://www.youtube.com/watch?v=82ji4_MG09k
http://www.youtube.com/watch?v=7MxfBQprTOg
http://www.youtube.com/watch?v=DPyjfH5-5nA&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
http://www.youtube.com/watch?v=DPyjfH5-5nA&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
http://www.youtube.com/watch?v=DPyjfH5-5nA&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
http://www.youtube.com/watch?v=DPyjfH5-5nA&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
http://www.youtube.com/watch?v=LYJXbXDNnbk&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
http://www.youtube.com/watch?v=LYJXbXDNnbk&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
http://www.youtube.com/watch?v=fFLs5hwdw_k&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
http://www.youtube.com/watch?v=fFLs5hwdw_k&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
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Anexo 01 

Questionamentos norteadores 

Colégio Estadual Manuel Bandeira – Cambé 

Aluno:______________________________________________________________ 

Turma:___________________Questionário: (  )inicial (  )intermediário  

 

Critérios de conteúdo: 
 
Para você o que significa dança? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
O que é dança de salão? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
No seu entendimento dança é um conteúdo da disciplina de Educação Física? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

Critérios pessoais: 
 
Você gosta de dançar? Por quê? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
O que você gosta de dançar? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Você conhece alguém que sabe dançar? Se sim, quem? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

Você conhece algum tipo de dança de salão? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Você conhece o estilo de dança forró pé de serra? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Você já dançou este estilo de dança? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Gostaria/gostou de aprender a dançar este estilo de forró? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


