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RESUMO: 

Este projeto aborda a importância da dança na Educação de Jovens e Adultos 
na Educação Especial, como estratégia da disciplina de Educação Física; 
estratégia esta que consiste em entrelaçar as diversas áreas do conhecimento, 
buscando alcançar complementos e suportes ao reconhecimento e apreensão 
de algum conteúdo, objetivando com isso a construção positiva do aprendizado 
dos alunos, fazendo alusão específica ao aluno com deficiência mental. Para 
maior compreensão do assunto será abordado, brevemente, no primeiro 
momento, do ensino da Educação Física no contexto legal do Estado do 
Paraná, tendo em vista necessidade de se conhecer as leis e diretrizes que 
fundamentam a disciplina nas Escolas de Educação Básica na Modalidade de 
Educação Especial. Em seguida, é fundamental que se conheça a EJA e a 
Educação Especial como modalidades de ensino, seus pressupostos e as leis 
que as regulamentam, perpassando pela questão curricular das mesmas. No 
segundo momento, trataremos sobre a Dança propriamente dita, como 
ferramenta pedagógica para a disciplina de Educação Física ministrada os 
alunos com necessidades educacionais especiais que estão matriculados a 
EJA, fase I, com o intuito de compreendê-la como um universo de 
possibilidades a serem trabalhadas. Constatou-se a necessidade primordial de 
desenvolver este trabalho, pois cada vez mais se torna fundamental promover 
estudos que ofereçam subsídios técnicos e teóricos e apontar reflexões acerca 
do tema, podendo assim, colaborar com um trabalho prático e de qualidade a 
ser realizado na disciplina de Educação Física, em uma turma de EJA – Fase I, 
modalidade de Educação Especial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Especial; Dança; EJA. 

FORMATO DO MATERIAL DIDÁTICO: Caderno de Atividades. 

PÚBLICO ALVO: Alunos da EJA – fase I. 

 

 



 

1 APRESENTAÇÃO 

 

Esta Unidade Didática tem o intuito de abordar a importância da dança 

na Educação de Jovens e Adultos na Educação Especial, como estratégia da 

disciplina de Educação Física; estratégia esta que consiste em entrelaçar as 

diversas áreas do conhecimento, buscando alcançar complementos e suportes 

ao reconhecimento e apreensão de algum conteúdo, objetivando com isso a 

construção positiva do aprendizado dos alunos, fazendo alusão específica ao 

aluno com deficiência mental. 

Esta unidade didática foi elaborada como parte do programa de metas 

estipuladas pelo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da 

Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná (SEED). Trata-se de 

uma produção didática da disciplina de Educação Física destinada a alunos da 

EJA Fase I e tem como objetivo possibilitar o acesso a subsídios teóricos e 

práticos que possam colaborar na busca da construção de procedimentos 

eficazes que contribuam para que os educandos tenham o amadurecimento 

necessário para exercer a sua cidadania. Abordaremos neste trabalho o Eixo 

conteúdo considerado estruturante “Dança” e que está devidamente 

sistematizado pela Diretriz Curricular da Educação Básica do Estado do Paraná 

para a Educação Física. 

As Diretrizes Curriculares da Educação Física insere a Educação Física 

como meio de garantir o acesso ao conhecimento e à reflexão crítica das 

manifestações ou práticas corporais historicamente produzidas pela 

humanidade. 

 

2 A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO LEGAL DO ESTADO DO PARANÁ 

 

A educação voltada às PNEE´s( Plano Nacional de Educação Especial) 

pode ser conceituada como processo de desenvolvimento global das  

potencialidades de pessoas com deficiências, condutas típicas ou altas  

habilidades, presente nos níveis e graus do sistema de ensino e fundamenta-se  

em referenciais teóricos e práticos compatíveis com as necessidades  

específicas dos alunos (BRASIL, 1994). 



A Dança consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s), que a  

apontam como um desenvolvimento do pensamento artístico, da percepção  

estética, da sensibilidade, da imaginação, tanto para realizar outras formas  

artísticas quanto para apreciar sua produção e a dos colegas.  

 

O aluno poderá desenvolver sua competência  
estética e artística nas diversas modalidades 
da área de Arte (Artes visuais, Dança, 
Teatro), tanto para produzir trabalhos 
pessoais e grupais quanto para que possa, 
progressivamente, apreciar, desfrutar, 
valorizar e julgar os bens artísticos de 
distintos povos e culturas produzidos ao longo 
da história e na contemporaneidade (BRASIL, 
1997, p.53). 

 

Ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que 

apontam a educação em arte como um desenvolvimento do pensamento 

artístico, da percepção estética, da sensibilidade, da imaginação, tanto para 

realizar outras formas artísticas quanto para apreciar sua produção e a dos 

colegas.  

 

3 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A EDUCAÇÃO ESPECIAL 

COMO MODALIDADES DE ENSINO 

 

Historicamente percebe-se que a educação sempre foi seletiva, 

discriminatória e excludente, deixando mulheres, negros, indígenas à margem 

da escola. Assim, de acordo com o Censo Nacional de 1890, verificou-se a 

existência de 85,21% de “iletrados” na população total brasileira (PAIVA, 1983). 

Esta situação começa a mudar quando, a Lei Saraiva de 1882, 

incorporada depois à Constituição Federal de 1891, impediu o voto ao 

analfabeto, alistando somente os eleitores e candidatos que soubessem ler e 

escrever. Sendo assim, em 1925, atendendo aos interesses da classe 

dominante, surgiu o ensino noturno para jovens e adultos, cujo objetivo era o 

de aumentar o contingente eleitoral. 

Foi somente em 1942, com a criação do FNEP, cujo funcionamento 

iniciou-se somente em 1946, que marcou o início de uma política pública de 



educação de adultos, reconhecida no espectro da instrução básica popular 

(PAIVA, 1983). 

No final da década de 1950 e início da década seguinte, criou-se uma 

nova perspectiva na educação brasileira, fundamentada nas ideias e 

experiências desenvolvidas por Paulo Freire, que idealizou e vivenciou uma 

pedagogia voltada para as demandas e necessidades das camadas populares, 

realizada com sua efetiva participação e a partir de sua história e de sua 

realidade. O trabalho pedagógico com jovens e adultos passou a contar com os 

princípios da educação popular (BEISEGEL, 1992). 

Conforme afirma Paiva (1983, p. 259), as Reformas de Base, 

conduzidas pelo então governo João Goulart, dos programas de alfabetização 

de adultos aparecia como algo especialmente ameaçador aos grupos 

direitistas; [...] a alfabetização e educação das massas adultas pelos 

programas promovidos a partir dos anos 60 aparecia como um perigo para a 

estabilidade do regime, para a preservação da ordem capitalista. 

Com o golpe militar de abril de 1964, surgiu o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), com perfil centralizador e doutrinário e durante os 15 

anos de sua vigência, apenas 10% foram alfabetizados. 

Nos anos 80, com a abertura democrática do país, o governo federal 

rompeu com a política de educação de jovens e adultos do período militar, 

extinguiu o MOBRAL e criou a Fundação Educar (Fundação Nacional para 

Educação de Jovens e Adultos) e iniciou-se a descentralização dos recursos e 

do poder decisório, até então concentrado no MEC, em torno das políticas 

educacionais. 

Sendo assim, o Estado do Paraná criou os Centros de Estudos 

Supletivos (CES), atualmente denominados Centros Estaduais de Educação 

Básica para Jovens e Adultos (CEEBJAs), e os Núcleos Avançados de Ensino 

Supletivo (NAES), descentralizando o atendimento de EJA nas diversas 

regiões do Estado. 

Com a Constituição Federal de 1988, a Educação de Jovens e Adultos 

passou a ser reconhecida como modalidade específica da educação básica, 

estabelecendo-se o direito à educação gratuita para todos os indivíduos, 

inclusive aos que a ela não tiveram acesso na denominada idade própria.  



Na década de 1990, foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n. 9394/96, na qual a EJA passa a ser considerada 

uma modalidade da Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e 

Médio e com especificidade própria. 

Em 10 de maio de 2000, foram promulgadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, elaboradas pelo Conselho 

Nacional de Educação, regulamentando a realização de exames, oferecendo o 

Ensino Fundamental a maiores de 15 anos e o Ensino Médio a maiores de 18 

anos (BRASIL, 2000). 

Esta modalidade educativa tem especial relevância as dimensões social, 

ética e política. A concepção referencia a importância do valor educativo, do 

diálogo e da participação, considerando o educando como sujeito construtor de 

saberes, que devem ser reconhecidos. 

As propostas curriculares devem desenvolvidas pelas escolas de 

Educação Básica - Modalidade de Educação Especial, que ofertam educação 

de jovens, adultos e idosos, adaptando-a às realidades locais e às 

necessidades específicas e de acordo com a Constituição Federal de 1988 

estendeu o direito ao Ensino Fundamental aos cidadãos de todas as faixas 

etárias, o que nos estabelece o imperativo de ampliar as oportunidades 

educacionais para aqueles que já ultrapassaram a idade de escolarização 

regular. 

De acordo com documento norteador, construído pelo MEC para a 

elaboração da Proposta Curricular da Educação de Jovens, Adultos e Idosos – 

Ensino Fundamental – fase I, a concepção proposta para as ações 

pedagógicas desenvolvidas na Fase I do Ensino Fundamental é a dialógica, 

reflexiva e crítica, voltada para questões sociais, culturais, políticas, dentre 

outras, compreendendo o educando como sujeito que participa e interfere na 

construção histórica da sociedade em que vive (BRASIL, 2002). 

O objetivo geral da EJA, na sua fase I, na modalidade de Educação 

Especial, é proporcionar aos alunos com necessidades educativas especiais 

oportunidades de acesso à educação básica, com vistas à ampliação das 

habilidades acadêmicas funcionais e suas competências, propiciando o pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades e promovendo a sua inclusão social. 



Como objetivos específicos, deve-se citar a oferta de ensino acadêmico 

com adaptações significativas no currículo; o estimulo, de acordo com os 

interesses e as potencialidades de cada aluno, à aquisição da autonomia e 

independência nas habilidades básicas, de maneira funcional; proporcionar o 

bem estar e melhoria da qualidade de vida dos educandos e oportunizar aos 

educandos o desenvolvimento de habilidades nas áreas de funcionalidade 

acadêmica, comunicação, autocuidado, vida família e social, saúde, segurança, 

trabalho e lazer. 

As práticas pedagógicas devem privilegiar estratégias que contemplem 

as diferentes linguagens – verbal ou alfabética e não verbal, iconográfica 

(leitura de imagens, desenhos, filmes, outdoors) e cinética (sonora, olfativa, 

tátil, visual e gustativa) –, para que o educando reconheça as diferentes formas 

de falar, escrever e interpretar, bem como os efeitos dessas linguagens. 

A partir da reflexão sobre as temáticas, onde permite a abordagem dos 

conteúdos de forma interdisciplinar, a prática pedagógica deve facilitar a 

integração entre os diferentes saberes, levando o aluno a um posicionamento a 

respeito do assunto, bem como ao seu nível de aprendizagem. 

 

4 A DANÇA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

 

A dança é uma das formas mais antigas de expressão do ser humano. 

Ao longo da história, há registros das mais variadas formas de manifestações 

da dança, seja nas pinturas rupestres feitas pelo homem primitivo, nos 

momentos de festejos – como nas festas da colheita, nas cerimônias religiosas, 

nas celebrações de bodas – e até mesmo em funerais (CAMINADA, 1999). 

Estas manifestações foram modificadas, influenciadas pela cultura e 

pela tradição de cada povo, submetidas às regras rígidas. Devido a isso, as 

danças assumiram características mais formais, utilizando-se da técnica desde 

a sua formação em pares, círculos, colunas, entre outras formas, e 

aumentaram a preocupação com a estética dos gestos. 

A dança apresenta uma forma técnica própria em que se desenvolve um 

sentido de liberdade de expressão e de movimentos, é uma sequência de 

movimentos corporais executados de maneira ritmada, em geral ao som de 



música. Dessa forma, as danças assumiram características próprias, 

representando a diversidade cultural de diferentes povos, transformando-se em 

formas específicas de explicação da realidade. 

Mesmo que em graus diferentes, as danças orientam as práticas do ser 

humano, as relações estabelecidas com o trabalho, com a cultura e com a 

própria organização social, materializando-se num espetáculo de cores, gingas, 

ritmos e sons. 

O sentido de transportar para a escola essas manifestações corporais 

representadas pela dança se justifica pela importância de vivenciar, (re) 

conhecer e desmistificar papéis que foram atribuídos de maneira estereotipada 

à dança, valorizando a sua riqueza cultural. Assim, o espaço escolar e seus  

frequentadores são parte de um contexto social mais amplo, onde os sujeitos  

trazem e expressam, em suas ações diárias, características que foram  

assimiladas e reconstruídas ao longo da vida. 

María Fux reforça que: 

a integração da dança nas escolas de ensino  
comum, como mais uma matéria formativa, 
reencontraríamos um novo homem com 
menos medos e com a percepção de seu 
corpo como meio expressivo em relação com 
a própria vida. (FUX,1983, p.40). 
 

A escola, portanto, é um espaço social importante em nossas vidas, e, 

como em outros ambientes, ela também recebe influências de diversos fatores, 

históricos culturais e sociais, que são determinados pelos interesses e pelos 

objetivos dos grupos que detém o poder. É também no espaço escolar que se 

constroem a história de vida do indivíduo, a sua individualidade e relações 

sociais. Além disso, pode-se observar nas escolas que este tema é pouco 

valorizado, principalmente se comparado à significativa influência das práticas 

esportivas, ficando o mesmo relegado a um segundo plano ou até mesmo 

esquecido como possibilidade de trabalho pedagógico. 

A dança como parte integrante nas aulas de Educação Física torna-se,  

para o aluno, um momento de resgate cultural e social do ser humano na 

sociedade contemporânea. 

Segundo Laban, 

a dança na educação tem por objetivo ajudar 
o ser humano a achar uma relação corporal 



com a totalidade da existência. Por isso, na 
escola, não se deve procurar a perfeição ou a 
execução de danças sensacionais, mas a 
possibilidade de conhecimento que a 
atividade criativa da dança traz ao aluno 
(LABAN, 1990) 
 

A partir da realidade e do contexto nos quais o aluno está inserido para 

então transformarmos de forma consciente e problematizadora do conteúdo a 

ser ensinado. Assim levaremos o aluno a pensar na dança sempre como um 

processo individual, coletivo e social em que todos são produtores de saberes 

e conhecimentos. 

Marques (1999) argumenta que a dança possibilita a integração entre os 

indivíduos nos processos criativos e interpretativos de dança em sala de aula, 

trabalhando com a pluralidade cultural. Além disso, ela pode propiciar a   

aceitação, a valorização e a experiência de que diferentes corpos criam 

diferentes danças e de que não necessitamos de um corpo perfeito, segundo 

os padrões sociais, para nos expressar e comunicar. 

Faz-se necessário ressaltar que o aluno com necessidades educativas 

especiais necessitam de programas que favoreçam o pleno desenvolvimento 

de suas potencialidades, compreendendo suas limitações, porém com vistas a 

desenvolver o conhecimento significativo, objetivando também alcançar a sua 

realização pessoal e autoestima. 

 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

AÇÃO 1 (02 a 20 de fevereiro de 2015) 

Objetivo: Informar e apresentar os objetivos à Direção, a Equipe pedagógica, 

professores e alunos sobre o Projeto de Implementação Pedagógica. 

 

Atividade 1 – Na Semana Pedagógica no mês de fevereiro de 2015, far-se-á a 

apresentação do Projeto de Implementação para a Direção, Equipe pedagógica 

e professores, solicitando aos professores apoio na realização do projeto e 

incentivo aos alunos quanto à participação.  

 



Atividade 2 – Apresentação do Projeto de Implementação Pedagógica aos 

alunos. Após a apresentação explicarei sobre o desenvolvimento do projeto.  

 

AÇÃO 2  (02 a 27 de março de 2015)  

Objetivos: Apresentar a conceito de dança; proporcionar aos alunos a 

experiência de movimentar-se ao som de ritmos variados e construir 

coletivamente um conceito sobre dança. 

 

Atividade 3 – Assistir ao filme “Assistir ao filme “Vem dançar”  

Ficha técnica: 

Título original: “”Take the Lead 

Gênero: Drama 

Duração: 1 hr 48 min 

Ano de lançamento: 2006 

Elenco: Antonio Banderas, Alfre Woodard, Jenna Dewan-Tatum. 

Site oficial: http://www.theleadmovie.com/ 

Estúdio: New Line Cinema 

Distribuidora: New Line Cinema / PlayArte 

Direção: Liz Friedlander 

Roteiro: Dianne Houston 

Efeitos especiais:The Effects Group Inc. 

 

Resumo do Filme: 

 

Este filme relata a história do cotidiano escolar e a realidade de alunos 

socialmente excluídos e marginalizados, que através do ritmo contagiante da 

música e da dança, superam todos os desafios e preconceitos. 

O filme mostra a realidade de uma comunidade, além das dificuldades 

que o educando vai enfrentar com sua turma. O professor personagem do ator 

Antônio Bandeiras, tenta ajudar aos jovens que eram considerados, pelo corpo 

docente da escola, como delinquentes sem recuperação, com objetivo o 

mesmo através da dança, tenta mostrar que a vida é um conjunto de 

problemas. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-6226/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-16021/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-128290/


As dificuldades dos jovens não estão restritas ao ambiente da pobreza, e 

este simbolismo é inserido no enredo através da jovem rica que tem 

dificuldades de aprender a dançar, mesmo com todo o investimento de seus 

pais, que são ricos. Para facilitar a obtenção do objetivo, o educador tenta 

mostrar através do ensino da dança (que representa os conteúdos ministrados 

aos alunos), que todos temos de superar barreiras, e o aluno através de 

perseverança pode ultrapassar os seus limites e vencer as dificuldades 

impostas pela realidade do cotidiano dentro e fora da escola.  

O professor usa a dança como método de ensino, ao introduzir sua 

metodologia ele encontra dificuldade, pois sua turma traz consigo outro estilo 

de dança. A preparação do professor é de suma importância nessa ocasião o 

mestre aproveita o conhecimento de mundo do aluno, fazendo assim a junção 

com o conteúdo elaborado planejado e aplicado por ele. 

Os diferentes conteúdos que se apresenta aos alunos exigem esforços 

de aprendizagem e ajuda especifica. Nem tudo se aprende do mesmo modo, 

no mesmo tempo nem no mesmo trabalho. Ha uma reflexão sobre o que 

implica aprender e o que propomos, de maneira significativa. 

Vale dizer que nem todos os alunos aprendem da mesma forma e a 

maneira de se articular dentro da sala de aula é que torna cada conteúdo 

específico, e os conhecimentos prévios devem ser levados sempre em 

consideração. Ressaltando a importância sobre o estudo continuo do educador, 

reforçando o compromisso de aprendizagem que tem com o educando além de 

tudo não existe uma receita básica, cabe a nos professores descobrir que 

método usará para um bom desenvolvimento do aluno. 

Em seguida, os alunos terão oportunidade para que possam expressar 

sua opinião, através de algumas perguntas para os alunos sobre os principais 

aspectos do filme, as quais os alunos devem tentar responder, como: 

• O que mais chamou atenção neste filme para você? 

• Você se identificou com algum personagem? 

• Em qual momento? 

 

Atividade 4 – Apresentar o conceito de dança. 

• Em sala de aula solicitar aos alunos o que eles compreendem por 

“dança”. 



• Após a manifestação oral dos alunos, apresentar o conceito de dança de 

forma escrita, através da criação de um painel, que deverá contar com a 

participação dos alunos. 

 

Atividade 5 – Vamos dançar? 

• Levar os alunos para o auditório da escola, questionando-os sobre: 

• Quem gosta de dançar, onde eles dançam, e na escola é possível 

dançar? 

• Vamos experimentar? 

• Colocar uma música de ritmo suave e solicitar que os alunos livremente 

se movimentem ao ritmo da música. A cada minuto trocar de ritmo.  

• Para esta atividade será utilizada uma seleção especial de músicas com 

os mais variados ritmos. 

• Após a realização da atividade, solicitar aos alunos que comentem 

oralmente sobre a experiência. 

• Coletivamente e baseados na experiência vivenciada, solicitar aos 

alunos que coletivamente seja construído um conceito sobre dança. 

• A professora irá anotando todas as opiniões para posteriormente 

construir um conceito de dança que será anotado pela professora e pelos 

alunos.  

 

Atividade 6 – Painel da dança. 

• Cada aluno deverá providenciar uma gravura sobre dança e construir 

uma frase que represente o seu pensamento sobre a dança. 

• Elaborar um pequeno cartaz com a gravura e a frase. 

• Com os cartazes será elaborado um painel sobre dança que será 

disposto no saguão da escola. 

 

AÇÃO 3  (01 de abril a 15 de maio de 2015). 

Objetivos: Conhecer o processo histórico da dança; compreender que muitas 

danças surgiram nas relações sociais e de trabalho e através da pesquisa, 

levar os alunos conhecer a história de alguns ritmos e danças. 

 

Atividade 7 - Seminário sobre a história da dança. 



Organizar os alunos em 3 grupos. Cada grupo pesquisará um dos temas. 

Sugestão de temas: “A dança no Brasil”; “A dança contemporânea”. 

Para a realização da pesquisa será disponibilizado o laboratório de informática, 

enciclopédias, filmes e livros que abordem o assunto. 

Após a realização da pesquisa os alunos farão a apresentação da mesma em 

forma de seminário. 

 

Atividade 8 – Apresentação do histórico de algumas danças desenvolvidas pela 

Escola em festivais e eventos. 

• Após a apresentação do histórico das danças, apresentar um vídeo 

demonstrando as danças desenvolvidas pela escola e fazer juntamente com os 

alunos uma exposição dos figurinos usados nas apresentações. 

• Em seguida desafiar os alunos a dançar algum ritmo anteriormente 

apresentado. 

 

Atividade 9 – Dança de salão. 

• Apresentar a origem das danças de salão. 

• Em seguida, questionar os alunos quais são os ritmos mais dançados 

nos bailes da nossa região? 

• Organizar os alunos em pequenos grupos. 

• Solicitar que em comum acordo escolham uma dança ou um ritmo 

relacionado à dança de salão para ser pesquisado. 

• Após a escolha, o grupo deverá pesquisar a origem do ritmo e mostrar 

através demonstração prática ou vídeo como se dança o ritmo pesquisado. 

 

AÇÃO 4 (16 de maio de 01 de junho de 2015) 

Objetivo: Apresentar, discutir e construir conceitos sobre preconceito e 

discriminação com os alunos. 

 

Atividade 10 – Apresentação do filme: “Billy Elliot” 

• Conversar com os alunos se existe preconceito ou discriminação em 

relação à música e em relação à dança. 

• Faz-se necessário fazer um resumo na oralidade para eu os alunos 

visualizem as partes mais importantes do filme com criticidade. 



Ficha Técnica 

Título Original: Billy Elliot 

País/Ano de produção:Grã-Bretanha, 2000 

Duração/Gênero:- 110 min., Drama/Musical 

Direção de Stephen Daldry 

Roteiro de Lee Hall 

Elenco:- Julie Walters, Jamie Bell, Jamie Draven, Jean Heywood, Gary Lewis, 

Stuart Wells, Mike Elliot. 

 

Resumo do Filme: 

A academia de boxe que funciona num ginásio de um bairro proletário 

de uma pequena cidade da Inglaterra recebeu uma nova e indesejada clientela, 

as aulas de ballet da professora Wilkinson (Julie Walters, um talento 

reconhecido na Inglaterra que tem ganho espaço no exterior). Todos os garotos 

que participavam das lutas ficaram nitidamente aborrecidos com a nova 

situação, entre eles, Billy Elliot (Jamie Bell, estreando no cinema com uma 

atuação de gala).  

O passar de algum tempo veio revelar a Billy que a convivência com o 

Ballet era mais do que agradável, tornava-se mesmo, irresistível. Os passos de 

dança combinados com a música clássica passaram a compor uma alternativa 

muito mais sedutora aos olhos de Billy do que os golpes desferidos por ele 

contra seus oponentes no ringue de boxe. 

O problema que se segue surge da resistência da família, 

particularmente de seu pai (Jamie Draven), em aceitar a idéia de que seu filho 

se tornasse um bailarino.  

Numa comunidade onde prevalece a idéia de que o homem se afirma a 

partir de sua força e virilidade (que poderiam ser demonstradas numa luta de 

boxe), a possibilidade de se tornar bailarino parecia encaminhar a pessoa na 

direção contrária, numa afirmação de feminilidade exacerbada ou mesmo de 

homossexualismo (muitas pessoas parecem crer que todo e qualquer bailarino 

opta por tendências homossexuais ao assumir a escolha pela dança, como se 

isso fosse uma regra). 

 O talento reconhecido pela professora e a mentalidade intolerante e 

opressora reinantes na região onde Billy vive se chocam, numa história 



emocionante e que parece acontecer muitas vezes, ao redor do mundo, talvez 

mesmo, muito perto de você. 

Após a apresentação pedir aos alunos que comentem sobre o filme. 

Em seguida, refletir com os alunos: 

• Existem pessoas como os personagens do filme? 

• Como você reagiria se fosse Billy Elliot? 

 

AÇÃO 5  (02 de junho a 01 de julho de 2015) 

Objetivos: Apresentar a relevância da Educação Física escolar; identificar 

fatores que contribuem negativamente no desenvolvimento da dança nas aulas 

e possibilitem esta compreensão por parte do alunado. Propor práticas 

corporais através da dança, estimulando a participação de todos os alunos, 

objetivando minimizar o preconceito de gênero em relação à dança. 

 

Atividade 12 – A importância da Educação Física. 

• Em sala de aula, iniciar questionando a importância das aulas de 

Educação Física. 

• Que contribuições as aulas trarão para a sua vida presente e futura? 

• Quais são os conteúdos da Educação Física? 

• O que cada conteúdo poderá contribuir para a sua vida presente e 

futura? 

 

Atividade 13 – Dança integrativa. Vamos todos dançar? 

• Propor uma dança integrativa, explicando o que são as danças 

integrativas. Conceituá-las na oralidade. 

• Escolher um ritmo e ensaiar para apresentar para o colegiado. 

• No grande grupo organizar os passos e elaborar a coreografia. 

• Ensaiar a coreografia. 

• Apresentar a coreografia na semana cultural da escola. 

 

AÇÃO 6 AVALIAÇÃO (01 de julho a 15 de julho de 2015) 

Segundo as DCE’s os critérios da avaliação devem ser estabelecidos, 

considerando o comprometimento e envolvimento dos alunos no processo 

pedagógico. A avaliação deve se constituir num processo contínuo, 



diagnóstico, dialético devendo ser tratada como parte integrante do processo 

ensino-aprendizagem, diretamente relacionada ao encaminhamento 

metodológico adotado. Portanto, os critérios de avaliação precisam ser claros e 

conhecidos pelos educandos. 

Partindo destes critérios é importante levar em consideração se o aluno 

se mostra envolvido nas atividades sejam práticas ou teóricos. Sugerem-se 

questionamentos com os alunos para verificar a evolução da implementação 

com a temática. 

• O que você sentiu ao vivenciar os conteúdos e atividades de danças de 

forma lúdica e criativa? 

• Em que você sentiu maior dificuldades: nas atividades individuais ou em 

grupo? 

• Qual o momento que você mais gostou durante as atividades? 

 

Posteriormente haverá a captação de todos os materiais confeccionados 

pelos alunos e sintetizá-los em um único documento, que farão parte da 

elaboração do artigo final. 
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