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IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Dança de Salão: possibilidades de intervenção por meio da Educação Física. 

Autora: Aparecida Romeiro Calixto 

Disciplina/Área: Educação Física 

Escola de Implementação do Projeto e sua localização: Colégio Estadual São 

Mateus, Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, situado na Rua Dr. 

Paulo Fortes, 422. 

Município da escola: São Mateus do Sul-PR. 

Núcleo Regional de Educação: União da Vitória –PR. 

Professora Orientadora: Debora Gomes. 

Instituição de Ensino Superior: Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Resumo: Este caderno Pedagógico irá abordar o conteúdo de dança, pouco 

explorado na escola, embora faça parte dos conteúdos estruturantes da Educação 

Física, mas constitui-se num desafio, uma vez que um grande número de alunos, em 

sua maioria meninos, tem dificuldade de aceitar as atividades por timidez, 

discriminação e/ou concepção cultural. Desta forma pretende-se por meio de 

atividades pedagógicas, propor vivências com a dança de salão, que auxiliem na 

percepção do corpo, possibilitando socialização, desenvolvimento do potencial 

rítmico e expressivo, criatividade, espírito de cooperação, contribuindo assim para o 

desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e afetivo. Busca-se 

também o contato com diferentes manifestações corporais, valorizando a cultura 

local, com vistas à valorização do educando no processo ensino aprendizagem, 

buscando atitudes e valores que tornem o aluno crítico, solidário, ético, participativo 

e transformador da sua realidade.  

Palavras-chave: Educação Física. Dança de Salão. Mídia. Gênero.  

Formato do Material Didático: caderno pedagógico. 

Público Alvo: Alunos do 3º e 4º ano do curso técnico de Meio Ambiente. 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_hj3QgDANu18/SBcVTAwVltI/AAAAAAAAACM/XCPzHbTtto8/S700/energildo.gif 

 

As primeiras práticas de atividades físicas no Brasil foram dos indígenas, os 

quais praticavam nado, remo, luta, corrida, arco e flecha, dentre outras, necessárias 

para sua sobrevivência. Aos negros trazidos como escravos, atribui-se a origem da 

prática de capoeira. Em ambos os casos a prática de tais atividades tinham cunho 

utilitário, mas também ritualístico, caso da dança realizada pelos índios e pelos 

escravos por meio da capoeira (MARINHO, 2011).  

 Como prática sistematizada, a Educação Física começou a fazer parte das 

atividades nas escolas primárias e secundárias desde o XIX, onde era denominada 

de Ginástica e tinha como objetivo difundir os ideais da sociedade do período. 

Dentre os intuitos com os quais a Educação Física foi aplicada nas escolas no 

século XIX e XX, destacam-se: higienista, militarista, esportivista e tecnicista, todos 

eles, entendendo que deve ser promovido uma prática de atividade física, a qual, irá 

“treinar, adestrar, disciplinar, eleger o melhor, separar os aptos dos inaptos...” o 

corpo do aluno.  

Somente no final do século XX, surgiram abordagens teórico metodológicas 

propondo para as aulas de Educação Física, a superação dos modelos utilizados até 

então (higienista, militarista, esportivista, tecnicista), ampliando desta forma o papel 

desta disciplina na escola. 

De acordo com Marinho (2011, p. 139), Educação Física 

 
É uma prática social, como em última instância são todas as atividades 
humanas. O seu pano de fundo é a questão pedagógica e não a médica. 
Contra tudo e quase todos, trabalhamos com valores; o que temos a 
determinar são os que fundamentam esta prática social. [...] Social, para 

http://3.bp.blogspot.com/_hj3QgDANu18/SBcVTAwVltI/AAAAAAAAACM/XCPzHbTtto8/S700/energildo.gif
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nós, é sinônimo de coletivo, algo que atinja a todos, e não a alguns 
privilegiados. 

 
Observa-se que atualmente a Educação Física não é mais somente uma 

“atividade realizada para treinar/disciplinar o corpo”, mas sim, parte integrante do  

contexto escolar, fazendo parte das disciplinas que compõem a base nacional 

comum, ou seja, à partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

nº 9.394 do ano de 1996, artigo 26, parágrafo 3º, a Educação Física integrada à 

proposta pedagógica, passou a ser componente curricular obrigatório da Educação 

Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio).  

A Educação Física atualmente é a disciplina responsável por tratar das 

atividades que compõem a cultura corporal de movimento (esporte, ginástica, dança, 

lutas, jogos e brincadeiras), “[...] é uma disciplina que trata, pedagogicamente, na 

escola, do conhecimento de uma área denominada aqui de cultura corporal. [...] O 

estudo desse conhecimento visa apreender a expressão corporal como linguagem 

(CASTELLANI FILHO et al, 2009, p. 61).   

 
Nesse sentido, partindo de seu objeto de estudo e de ensino. Cultura 
Corporal, a Educação Física se insere neste projeto ao garantir o acesso ao 
conhecimento e à reflexão crítica das inúmeras manifestações ou práticas 
corporais historicamente produzidas pela humanidade, na busca de 
contribuir com um ideal mais amplo de formação de um ser humano crítico e 
reflexivo, reconhecendo-se como sujeito, que é produto, mas também 
agente histórico, político, social e cultural (PARANÁ, 2008, p. 123). 

 

Observa-se que dentre os conteúdos que estruturam o planejamento da 

disciplina está a dança, que apresenta como um dos seus conteúdos específicos a 

Dança de Salão. A opção por estudar acerca desta temática se deu pelo fato que 

temos um projeto chamado Festival de Talentos, no qual em um dos dias ocorrem as 

apresentações de dança. O que se tem observado nas apresentações é que os 

meninos se apresentam em menor número, o que torna tal fato instigante e passível 

de ser estudado, a fim de que possamos aumentar o número de participantes do 

gênero masculino. 

A escolha do curso de Meio Ambiente, se deu pelo fato de ser as turmas do 

Ensino Médio, em que encontro-me atuando nos últimos anos. Quanto a dança de 

salão, acredita-se que dançando a dois os meninos possam se interessar e 

participar ativamente das aulas, além de ser um conteúdo pouco explorado nas 

aulas de Educação Física, e dentre os motivos, destaca-se as limitadas 
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oportunidades de estudo, vivência e aprofundamento teórico metodológico em torno 

do mesmo. Destaca-se ainda que a dança é 

[...] uma expressão representativa de diversos aspectos da vida do homem. 
Pode ser considerada como linguagem social que permite a transmissão de 
sentimentos, emoções da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do 
trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra, etc. (CASTELLANI 
FILHO et al, 2009, p. 81).   
 

Diante do exposto, justifica-se este projeto que visa por meio de atividades 

pedagógicas relacionadas à dança de salão, possibilitar a socialização entre os 

alunos, por meio do desenvolvimento do seu potencial rítmico e expressivo, 

favorecendo o despertar da criatividade, bem como, contribuindo para o 

desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e afetivo. 

Pretende-se ainda, propor vivências de atividades que auxiliem na percepção 

do corpo, no despertar da sensibilidade e do espírito de cooperação, permitindo o 

contato com diferentes manifestações corporais e valorizando a cultura local, com 

vistas ao projeto educativo e à valorização do educando no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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3. ORIENTAÇÕES   METODOLÓGICAS: 

 

Este Caderno Pedagógico foi elaborado com o objetivo de subsidiar teórica e  

metodologicamente os professores de Educação Física da Rede Estadual de Ensino 

e destina-se a alunos do 3º e 4º ano do curso de Meio Ambiente do Colégio Estadual 

São Mateus. No entanto as atividades poderão ser adaptadas e utilizadas aos 

demais anos.  

Na unidade 01, há uma fundamentação teórica metodológica abordando: 

Dança de Salão e Educação Física no Ensino Médio. 

A unidade 02 apresenta o planejamento das aulas, englobando de forma 

geral todas as ações a serem desenvolvidas.  

As atividades estão descritas na unidade 03, as quais foram distribuídas em 

forma de dezesseis planos de aula, estes apresentando: objetivos, conteúdo, 

material didático pedagógico a serem utilizados e atividades a serem desenvolvidas.  

A opção por dezesseis aulas se deu em virtude do fato de que atualmente na 

Rede Estadual de Ensino do Paraná, o Ensino médio (Técnico do Ensino de Meio 

Ambiente) tem duas aulas semanais de Educação Física, portanto em média cada 

bimestre possui um total de vinte aulas. Este Caderno Pedagógico sugere uma 

organização no conteúdo distribuída ao longo de um bimestre e as quatro aulas que 

sobram ficam para possíveis feriados, reuniões pedagógicas, conselho de classe 

e/ou adequação de aulas que poderão durar mais que o previsto.  

No primeiro plano de aula é apresentado o conteúdo que será trabalhado e 

realizada uma investigação para verificar o conhecimento do educando, o que ele 

sabe sobre o conteúdo e pesquisa na comunidade sobre o assunto abordado. Na 

sequência dos planos de aula estão distribuídas atividades que irão desenvolver o 

conteúdo Dança de Salão (Forró, Vaneirão, Soltinho e Salsa), discussão sobre 

gênero e a influência da mídia em nossos alunos, organizadas de maneira a 

possibilitar o maior número de atividades contemplando o maior número de vivências 

corporal do educando. 

O professor poderá aplicar todas as atividades ou escolher aquelas que mais 

se adaptam ao seu planejamento ou a realidade de sua escola, podendo 

desenvolvê-las em sala de aula, na quadra ou em outro espaço que julgar possível. 
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Caso no número de atividades exceda o tempo de aula, sugere-se vivenciar 

apenas algumas, ficando as demais como sugestão para outras aulas. 
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4.UNIDADE 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

4.1.DANÇA DE SALÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 

 

A Diretriz Curricular da Educação Básica (DCEB) do Estado do Paraná, prevê 

Dança de Salão como conteúdo específico da Educação Física no Ensino Médio. 

Portanto, é de suma importância que se inclua este conteúdo no processo de ensino 

e aprendizagem. 

Por meio da dança de salão é possível explorar aspectos relacionados ao 

desenvolvimento físico, motor, cognitivo, da criatividade, da percepção do corpo, do 

espírito de cooperação e a da socialização, além de possibilitar o acesso ao 

conhecimento das culturas expressas nesta manifestação, levando o aluno a tomar 

consciência sobre a existência de diversas culturas, mas também da sua cultura, 

integrando-se e percebendo a diversidade presente na sociedade, “[...] contribuindo 

para a formação de indivíduos mais sensíveis, críticos, criativos e transformadores” 

(BARRETO, 2008, p. 82). 

De acordo com Barreto (2008), o trato com a dança deve ter como maior 

objetivo o processo de desenvolvimento, a experiência como caminho para diversas 

finalidades na formação de indivíduos críticos, criativos e de grande sensibilidade, 

pois 

 
Dançar... um dos maiores prazeres que o ser humano pode desfrutar. Uma 
ação que traz uma sensação de alegria, de poder, de euforia interna e, 
principalmente, de superação dos limites dos seus movimentos. Algumas 
pessoas não se importam com o passo correto ou errado e fazem do ato de 
dançar uma explosão de emoção e ritmo que comove quem assiste. 
Superam os entraves emoldurados pela vergonha e invadem as pistas de 
dança, mostrando numa expressão corporal todo sentimento por diferentes 
ritmos de música (BARRETO, 2008, p.1). 
 

Em geral, os alunos gostam e se identificam com as aulas de Educação 

Física, porém o conteúdo que buscam são os esportes coletivos. Neste contexto, 

cabe a nós professores ao planejar as aulas, organizá-las de maneira que sejam 

vivenciadas tanto atividades relacionadas ao esporte, quanto às relacionadas aos 

demais conteúdos estruturantes previstos na DCEB (ginástica, dança, lutas, jogos e 

brincadeiras). 

A dança, assim como o esporte, é uma das manifestações da cultura do 
movimento mais importantes e relevantes em todo mundo. Ela vem se 
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fragmentando cada vez mais em tipos e modelos diferentes e com o auxílio 
dos meios de comunicação e da indústria cultural, muitas vezes tem se 
orientado para a total desportivização. Entre as manifestações mais 
conhecidas da dança podemos citar a dança folclórica, a dança popular ou 
social, a dança carnavalesca, a dança de salão, o jazz e o ballet entre 
outras (KUNZ, 2004, p.90).   

 

O desafio que se coloca no cotidiano é ampliar as experiências corporais dos 

alunos, sendo a Dança de Salão uma atividade que poderá contribuir para isto, 

permitindo ao aluno a consciência do seu corpo que é importante para a vivência 

não somente deste conteúdo. 

 

A consciência corporal é portanto a capacidade que o indivíduo possui para 
reconhecer e controlar o corpo como um todo e seus componentes pelas 
partes segmentares e a partir daí alcançar habilidades motoras e 
possibilidades de explorar o inter-relacionamento com o outro, objetos e 
meio ambiente em geral pelos conhecimentos práticos da mecânica corporal 
(NANNI, 2008, p. 155 - 156). 

 

A Dança de Salão colabora também na vida social de quem a vivencia, tendo 

em vista que é comum em comemorações e encontros de grupos de pessoas esta 

atividade, o que irá possibilitar ao aluno colocar em prática o que apreendeu, se 

sentindo bem com ele mesmo, melhorando sua autoestima, trabalhando também 

sua expressividade. 

 
A dança pode contribuir para a área da Educação Física na medida em que, 
através da experiência artística e da apreciação, estimula nos indivíduos os 
exercícios da imaginação e da criação de formas expressivas, despertando 
a consciência estética, como um conjunto de atitudes mais equilibradas 
diante do mundo (BARRETO, 2008, p. 117). 

 

Neste sentido podemos fazer com que os alunos se integrem no meio em que 

vivem de forma dinâmica e atuante, conseguindo ser aceito por meio dessas 

atividades sociais, sendo importante para sua autonomia, de maneira que no seu dia 

a dia em outras atividades, a pessoa consiga se sentir mais segura e determinada 

em suas atitudes. 
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5. UNIDADE 2: PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

Colégio Estadual São Mateus – Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal. 

DISCIPLINA: Educação Física SÉRIE:3º e 4º Ano – Técnico em Meio Ambiente 

PROFESSORA: Aparecida Romeiro Calixto 1º SEMESTRE 

 
CONTEÚDO 

ESTRUTURANTE 

 
CONTEÚDO 

BÁSICO 

 
CONTEÚDOS 
ESPECÍFICOS 

 
OBJETIVOS 

 
METODOLOGIA E RECURSOS 

DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 

INSTRUMENTOS CRITÉRIOS 

 

 

 

 

 

Dança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dança de 

Salão 

Forró 

 

 

 

Vaneirão 

 

 

Soltinho 

 

 

Salsa 

Investigar as 
possibilidades de 
intervenção 
pedagógica em torno 
do conteúdo Dança de 
Salão nas aulas de 
Educação Física, 
valorizando a cultura 
local e promovendo 
uma reflexão acerca 
da apropriação da 
Dança pela Indústria 
Cultural e reflexão 
sobre gênero. 
 
 

- Será iniciado com uma explicação 
sobre o projeto, logo após será 
aplicado uma ficha diagnóstica, onde 
os alunos responderão algumas 
perguntas sobre o tema exposto. 
Breve histórico da Dança de salão, 
com os ritmos que serão trabalhados 
antes de cada tema  
 
Será criado um blog para os alunos 
participantes do projeto, onde eles 
poderão postar atividades sobre a 
dança de salão. 
Também terá alguns vídeos recortes, 
com reflexão e discussão sobre 
gênero, filmes e recorte de revista 
para constatar a influência da mídia 
sobre nossos alunos, no caso da 
dança, a maioria das atividades serão 
práticas em sala de aula, e no final 
será feita uma consulta por meio de 
questões onde os alunos irão 
expressar o que acharam do projeto. 

- Será utilizado a sala 
de aula, onde os alunos 
se sentirão mais a 
vontade para fazer as 
atividades. 
- Explicação do 
professor 
-Será utilizado a TV 
multimídia, aparelho de 
som, CDs, recortes da 
novela Malhação, para 
fazer uma reflexão 
crítica  sobre gênero, 
vídeo, charge e texto 
para reflexão sobre a 
influência da mídia, 
recortes , vídeo das 
danças: forró. Criação 
de um blog. 

- Observação do 
professor, 
- Através da ficha 
diagnóstica 
- Reflexão crítica 
e debates 
- Atividades 
práticas e 
teóricas 
- Avaliação final 
dos alunos sobre 
o projeto 
aplicado. 
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6. UNIDADE 3: PLANOS DE AULAS 

 

6.1 PLANO DE AULA 1 

 

Objetivos:  

- Diagnosticar o que sabem sobre dança de salão, por meio da aplicação de um 

questionário; 

- Apresentar o projeto proposto para implementação da intervenção pedagógica; 

- Promover a socialização entre os alunos, através de atividades rítmicas. 

Conteúdo:  

Dança de Salão 

Material Didático Pedagógico: 

- Lista com questões problematizadoras para ser respondido pelos alunos; 

- Notebook, data show, aparelho de som, pen drive ou CD; 

- 1 folha de questionamentos para ser aplicado na comunidade. 

 

Atividade 1: 
 
Diagnóstico sobre o conhecimento dos alunos em torno da Dança de Salão 

Questões problematizadoras: 
1-O que é dança de salão para você? 
2-Onde você já viu alguma dança de salão?  
3-Você dança ou dançou alguma dança de salão? Qual ritmo? Onde? Quando? 
4-O que você acha da dança de salão como conteúdo da Educação Física? 

 
 

http://www.facadiferente.sebrae.com.br/wp-content/uploads/2009/08/logo_saiba_mais_menor14.jpg 

 
 
Atividade 2: 
Apresentação da proposta para implementação da intervenção pedagógica, 
realizada por meio de explanação com slides. 

http://www.facadiferente.sebrae.com.br/wp-content/uploads/2009/08/logo_saiba_mais_menor14.jpg
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Atividade 3: 
Dinâmica de dança: será feita uma atividade visando promover a socialização entre 
os alunos, que ao som de uma música, deverão se movimentar pelo espaço 
conforme o ritmo. Quando a música parar, será solicitado que formem grupos de 1, 
2, 3, 4, 5, etc. Estes números não serão em ordem. Quando a música reinicia voltam 
a se movimentar pela sala. Sugestão de música: É uma partida de Futebol do Skank. 
 
Atividade 4: 
Ao final da aula será solicitada uma tarefa para trazer na próxima aula. 

 

 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-1vAn9KxeRLA/Tci5D-2KCwI/AAAAAAAAB8c/f1IIii5QE6c/s1600/tarefa-casa.png. 

 

Conversar com pessoas da família ou da comunidade que viveram sua juventude 
nas décadas de 1970, 1980 ou 1990, questionando:  
 
Nome: 
Parentesco: (   ) pai (   ) mãe (   ) tio (a) (   ) avô(ó) (   )outro____________ 

1. Em qual destas décadas você viveu sua juventude? 
2. Como a dança era praticada por você quando era jovem? 
3. Qual era o significado da dança para você? 
4. O contato com a dança era no espaço escolar ou em outros locais? 
5. Quais eram as problemáticas enfrentadas em relação ao ato de dançar? 
6. Qual era o estilo musical dançado? 
7. Atualmente, você dança? Onde? Que estilo?  Com que frequência? 

 
 Registrar por escrito e trazer na próxima aula. 

http://4.bp.blogspot.com/-1vAn9KxeRLA/Tci5D-2KCwI/AAAAAAAAB8c/f1IIii5QE6c/s1600/tarefa-casa.png
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6.2 PLANO DE AULA 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=imagens+aten%C3%A7%C3%A3o 

 
Objetivos:  
- Debater a partir da pesquisa realizada, os dados referentes aos questionamentos, 
feitos na comunidade; 
- Vivenciar atividade que desperte para a sensibilização rítmica. 
Conteúdo:  

Dança de Salão 

Material Didático Pedagógico: 

Aparelho de som, CD ou pen drive. 

 

Atividade 1: 

 Fazer uma mesa redonda sobre as questões respondidas pela comunidade. 

 Fazer o levantamento das danças que foram apontadas nas pesquisas. 

 Identificar quais dessas danças conhecem e/ou já dançaram. 

 Verificar o que os alunos acharam das respostas que ouviram. 

 

Atividade 2: 

Vivenciar movimentação desenvolvida por Civiatta. 

Atividade do Passo: O Passo é uma técnica desenvolvida por Lucas Civiatta e tem 

como objetivo realizar uma movimentação em quatro tempos. Esta técnica é 

utilizada para o desenvolvimento da percepção rítmica combinada ao movimento. 

Trabalha o equilíbrio que traz noção de regularidade e cada tempo é percebido por 

todo o corpo. O Passo é realizado num compasso quaternário justificando-se 

corporalmente pelo próprio andar e, musicalmente, pela constatação de que a 

imensa maioria dos ritmos brasileiros está organizada em compassos deste tipo. 

Execução do Passo (marcação do pulso) 

Dar um passo para frente e para trás, da seguinte forma: 



15 
 

*dar um passo para frente com o pé direito;  

* trazer o esquerdo completando o deslocamento; 

*dar outro passo para trás com o pé direito; 

*trazer novamente o esquerdo. 

Posição inicial e final: pés unidos. 

Realizar primeiro sem música e depois com música (sugestão: Fever Lyrics 

Beyonce) 

Execução do Passo (transferência de peso parado) 

Outra opção é realizar uma marcha estacionária, onde somente transfere-se o peso 

do corpo entre os pés direito e esquerdo, sem deslocamento em marcação continua. 

Realizar primeiro sem música e depois com música (sugestão: Fever Lyrics 

Beyonce) 

Execução do Passo (transferência de peso em movimento) 

Dar um passo para frente e para trás, da seguinte forma: 

*dar um passo para frente e diagonal direita com o pé direito; 

* trazer o esquerdo para frente e a diagonal esquerda; 
*dar outro passo para trás com o pé direito; 

*trazer novamente o esquerdo. 

Posição inicial e final: pés unidos. 

Realizar primeiro se música e depois com música (sugestão: Gym Class Heroes - 

Stereo Hearts - ft. adam levine) 

FONTE: Adaptado de ARTAXO, Inês; MONTEIRO, Gizele de Assis. Ritmo e Movimento: teoria e 
pratica. 5.ed. São Paulo: Phorte, 2013. p.49,50.   
 

Ao término da atividade conversar com os alunos sobre o que acharam da técnica 

do Passo. 
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6.3 PLANO DE AULA 3 

 

Objetivos: 

- Refletir sobre a questão de gênero, apontando o que é consenso e o que é 

polêmico; 

Conteúdo:  

Dança 

Material Didático Pedagógico: 

TV multimídia, pen drive, vídeo do protesto, charge, folha de papel almaço ou de 

caderno, caneta. 

 

Atividade 1: 

 Será assistido pelos alunos um vídeo com o nome: Era uma vez uma outra 

Maria : 

 

Conta a história de uma menina que se imagina diferente da vida que ela tinha, 

achando a vida e as brincadeiras dos meninos mais interessantes na comparação 

entre os dois, mas sempre que imaginava alguma coisa que gostaria de fazer um 

lápis borracha vinha e apagava e desenhava ela em outro lugar ou fazendo algo 

diferente do que ela tinha imaginado. Assista o vídeo para entender melhor. 

Site: https://www.youtube.com/watch?v=6MEHlLL1EZg – Acesso dia 14/11/2014 

 

Atividade 2: 

 Logo após assistirão outro vídeo da novela Malhação 2014. 

 

Arte Não Tem Sexo (Foto: Malhação / TV Globo) 

 
Malhação 2014 exibida na rede globo no horário de 17 horas e 45 minutos à 18 

horas e 25 minutos, conta o dilema que o personagem Jeff (Cadu Libonati) sofre, 

https://www.youtube.com/watch?v=6MEHlLL1EZg
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sendo seu sonho ser dançarino e seu pai Lincoln um nordestino cheio de 

preconceito não aceita, o que faz com Jeff faça aulas escondido do pai. Em um dos 

episódios da Malhação que Jeff aparece com sua suposta namorada Mari (Maria 

Luiza), o pai fica todo contente, pois tinha medo de seu filho ser homossexual. 

No vídeo apresentado aos alunos é sobre um protesto que os alunos da Ribalta, 

depois do pai de Jeff descobre que ele faz aula de danças escondido, para que o pai 

de Jeff aceite que o filho continue fazendo aula de dança. Abaixo conta a história de 

Mari (Maria Luiza) e Jeff (Cadu Libonati) têm tudo a ver! Os dois são apaixonados 

pela arte, enfrentam a maior barra para investir no sonho e ainda driblam a 

resistência dos pais. Claro que tanta afinidade só poderia dar em paixão! Tudo 

começou com uma bonita amizade, mas quem resistiria ao empurrãozinho do 

destino? Afinal, ela ficou livre do ex, e ele precisava de uma namorada de 

mentirinha. 

 
Não é nenhuma novidade o talento de todos os alunos da Ribalta, né? E quando 

essa turma decide unir arte e artivismo, o que acontece? Artivismo! A ação dessa 

galera foi promovida em frente ao Perfeitão para acabar com o preconceito de 

Lincoln (Edmilson Barros), que proibiu Jeff (Cadu Libonati) de investir em seu sonho 

de ser dançarino. Quer relembrar esse momento marcante? Dê só uma olhada na 

performance cheia de atitude e aprenda a letra completa! 

 
Dança é corpo em movimento 
Quem dança forró, sabe disso 
A música é a arte de fazer a alma sorrir 
E o corpo segue sem compromisso 
Arte não tem sexo! 
 
Pensar que todo bailarino é gay 
É uma atitude sem nexo 
Porque arte é expressão 
E arte não tem sexo 
Arte não tem sexo! 
 
Bicha, preto, mulher, caipira 
Aleijado, velho, feio, favelado 
Gordo, analfabeto, loura, macumbeiro 
Todos sabem o que é ser rotulado 
Arte não tem sexo! 
 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/personagem/mari-malhacao.html
http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/personagem/jefferson-malhacao.html
http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/personagem/lincoln-malhacao.html
http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/personagem/jefferson-malhacao.html
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Preconceito é raiva, medo, ignorância 
Examine a sua consciência 
Hoje você faz careta e xinga 
Amanhã apela para violência 
Não precisa nem dizer 
Arte não tem sexo! 
 
Liberdade com dignidade não é só rima 
Tá escrito na Constituição 
Só é completo quem é livre 
Gente livre é o que faz uma nação! 
E o meu refrão é um protesto: 
Arte não tem sexo! 
http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/artenaotemsexo-aprenda-a-
letra-e-apoie-o-protesto-da-turma-da-ribalta.html 
 

Ao final, debater sobre a questão de gênero e fazer uma comparação com a vida 

real. 

O vídeo da História Era uma Vez uma outra Maria, tem relação com a vida das 

meninas nos dias de hoje? Comente. 

 Relacionar a perseverança do personagem em ser dançarino com o apoio de sua 

professora e a desistência de escolares que não possuem incentivo à dança ou a 

outras práticas corporais / Você acha importante que a escola lhe ofereça 

diversidades de oportunidades de práticas corporais? Por quê? / Por que você acha 

que muitas vezes a mulher se sai melhor dançando do que o homem? / E por que 

muitas vezes o homem se sai melhor jogando futebol do que a mulher? O debate 

pode ser realizado primeiro em pequenos grupos e depois no grande grupo 

levantando o que foi consenso e o que foi polêmico. Registrar por escrito em 

pequeno grupo para que possamos fazer um debate. 

 

Site: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/artenaotemsexo-aprenda-
a-letra-e-apoie-o-protesto-da-turma-da-ribalta.html 
 
Exercício extraído RANGEL, Andrade Conceição Irene, Darido, Cristina Suraya. Educação Física Na 
Escola. Implicações para a prática Pedagógica. Rio de Janeiro.Guanabara,2008. 

 

 

 

 

 

 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/artenaotemsexo-aprenda-a-letra-e-apoie-o-protesto-da-turma-da-ribalta.html
http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/artenaotemsexo-aprenda-a-letra-e-apoie-o-protesto-da-turma-da-ribalta.html
http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/artenaotemsexo-aprenda-a-letra-e-apoie-o-protesto-da-turma-da-ribalta.html
http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/artenaotemsexo-aprenda-a-letra-e-apoie-o-protesto-da-turma-da-ribalta.html
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6.4 PLANO DE AULA 4 

 

Objetivos:  

- Apresentar e debater dados sobre Origem, História, Peculiaridades e Tipos de 

Dança de Salão; 

- Promover a socialização entre os alunos; 

- Vivenciar atividades explorando a criatividade, as possibilidades e os limites dos 

alunos. 

Conteúdo: 

- Dança de Salão: Origem, História, Peculiaridades e Tipos. 

Material Didático Pedagógico: 

Notebook, data show, aparelho de som, CD, Pen drive, recortes de revistas com 

casais e duplas juntos de várias formas, giz, fita crepe para colar as imagens. 

 

Atividades 1: 

 Apresentação da origem, história, peculiaridades e tipos de dança de salão 

por meio dos slides abaixo: 
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Atividade 2:  

 Selecionar várias imagens de casais dançando e espalhar pela sala, colando 

nas paredes. Ao som de uma música (Sugestão: Esmola e Pacato Cidadão 

do Grupo Skank), os alunos deverão andar pela sala em duplas e quando a 

música parar deverão imitar a imagem que estiverem mais próximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIA, Maria Aparecida Coimbra, PEREIRA, Vanildo Rodrigues. Dança de Salão: Uma alternativa 
para o desenvolvimento motor no ensino fundamental. São Paulo: Phorte,p.202. 

 

 

Atividade 3: 

 Deslocamento em dupla: Os alunos dividem-se em duplas. Cada dupla 

desenha algumas linhas de formas diferentes no chão. A dupla explora várias 

possibilidades de se deslocar por cima das linhas: um atrás do outro, um ao 

lado do outro, um distante do outro, com uma parte do corpo encostada em 

outra parte do corpo do outro, etc. Coloca-se uma música (Sugestão Acima 

do Sol do Grupo Skank) para que se desloquem, ouvindo a música, variando 

Variação: Colocar figuras 

de poses em duplas 

espalhadas no chão, quando 

parar a música, os alunos 

deverão imitar as figuras.  
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as possibilidades de deslocamento que criaram, passando de uma para outra 

sem interromper a dança. As duplas trocam de espaço, umas experimentando 

os desenhos criado pelas outras. As duplas assistem à improvisação umas 

das outras observando os movimentos diferentes que cada dupla criou. 

 

Fonte: FERREIRA, Tais; FALKEMBACK, Maria Fonseca.Teatro e Dança nos anos iniciais. Porto 
Alegre-RS: Mediação, 2012 e Fundamentação teórica deste caderno pedagógico. 
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6.5 PLANO DE AULA 5 

 

Objetivos:  

- Apresentar o Histórico do Forró; 

- Vivenciar o passo básico do forró. 

Conteúdo: 

Forró 

Material Didático Pedagógico: 

Data Show, notebook, vídeo do passo básico do forró, CD ou pen drive com a 

música e aparelho de som. 

 

Atividade 1: 

 Será feito um breve histórico sobre o forró. 

 
      ATENÇÃO 

 
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=imagens+aten%C3%A7%C3%A3o&biw=1366&bih=673&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=g9IhVMzJOMyvggTn7ILoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ 

 
A origem do nome forró tem duas versões, uma que vem da palavra em inglês 

for all (para todos), nome que os ingleses atribuíam às festas frequentadas pelos 

operários das estradas de ferro do nordeste (PERNA, 2005). A outra versão é que a 

palavra deriva de 'forrobodó' e ‘forrobodança` termos utilizados pela imprensa 

Pernambucana na segunda metade do século XIX, para se referir ao local onde 

acontecia o baile popular (DARIDO E SOUZA JÚNIOR, 2010). Independe de qual 

versão é a correta, as duas apresentam em comum o fato do forró ser uma dança 

nordestina. 

A propagação da dança para outras regiões do Brasil se deu principalmente 

com a migração dos nordestinos em busca de trabalho para Brasília, São Paulo e 

Rio de Janeiro, onde estabeleceram bailes populares de forró, geralmente com o 

nome do proprietário: “o forró do Zé Baile”, etc. 

https://www.google.com.br/search?q=imagens+aten%C3%A7%C3%A3o&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=g9IhVMzJOMyvggTn7ILoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.com.br/search?q=imagens+aten%C3%A7%C3%A3o&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=g9IhVMzJOMyvggTn7ILoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
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Nos anos de 1970, jovens universitários encontraram nas casas de forró 

presentes no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e em outras cidades, uma opção de 

lazer a baixo custo. Essas casas de forró eram frequentadas por defensores da 

música popular brasileira, dentre eles, Luís Gonzaga, Genival Lacerda e 

Dominguinhos (DARIDO; SOUZA JUNIOR, 2010). 

Segundo Darido e Souza Junior (2010, p. 216), o forró incorpora  

 
“[...] todos os ritmos rurais do nordeste e até de outras regiões. Sob seu 
rótulo, vamos encontrar o xote, o rojão, a marcha de roda e a marcha junina 
(ambas oriundas da marcha popular portuguesa), o xenhenhém, a toada, o 
samba rural, o xaxado, o coco, a mazurca, a rancheira e o próprio baião, 
bem como ritmos estrangeiros como o merengue, que aparece travestido de 
lambada, e a quadrilha”. 
 

A incorporação de instrumentos eletrônicos deram ao forró uma nova 

“roupagem”, aumentando na década de 1990 o número de bandas, que além de 

apresentarem uma música diferente, tornaram a dança forró que era composta por 

passos simples e fáceis, uma dança mais complexa que passou a ser chamada 

“forró universitário”, surgindo um novo modismo entre a juventude que disseminou 

ainda mais a prática do forró pelo país. 

Fonte: Fundamentação teórica deste caderno pedagógico. 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000002442/md.000002876

3.jpg 
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Atividade 2: 

 Formar uma roda de mãos dadas (passo abre e fecha indo para a direita e 

depois para a esquerda). Sugestão de música: Retrato de um Forró do cantor 

Luiz Gonzaga. 

 

Atividade 3: 

 Diminuir o número de passos para a direita e para a esquerda gradativamente 

(8,6,4 e 2). Sugestão de música: Só Xote do cantor Luiz Gonzaga. 

Fonte: Maia, Maria Aparecida Coimbra, Pereira, Vanildo Rodrigues. Dança de Salão: Uma alternativa 
para o desenvolvimento motor no ensino fundamental. São Paulo: Phorte,2014.p.205. 

 
Atividade 4:  

 Ensinar o passo básico do forró (tradicional), individualmente: É uma atividade 

com os meninos de um lado e as meninas do outro, sem som e depois com o 

som do estilo forró com o passo dois para lá e dois para cá. Sugestão de 

música: Forró da Bicharada do cantor Luiz Gonzaga. 

  

Atividade 5: 

 Realizar o passo básico dois a dois segurando as mãos um aluno de cada 

lado. Sugestão da música: A Mulher do meu Patrão do cantor Luiz Gonzaga. 

 

 Fonte: Passo básico: Théo e Mônica-  2 para lá e dois para cá – site: 
www.youtube.com/watch?v=2MqwtVcI4v4 

 

 

 
 

http://files.topsul1.webnode.com/200010053-496e94a695/TopSul%20Not%C3%ADcias%20-
%20Crissiumal%20-%20RS%20-%20www.topsulnoticias.com.br%20-%20%20cenceitos.jpg 

 
 

http://files.topsul1.webnode.com/200010053-496e94a695/TopSul%20Not%C3%ADcias%20-%20Crissiumal%20-%20RS%20-%20www.topsulnoticias.com.br%20-%20%20cenceitos.jpg
http://files.topsul1.webnode.com/200010053-496e94a695/TopSul%20Not%C3%ADcias%20-%20Crissiumal%20-%20RS%20-%20www.topsulnoticias.com.br%20-%20%20cenceitos.jpg
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Segue sugestão de vídeos disponíveis para aprender o forró na internet: Acesso dia 
07/09/2014. 
 
FONTE: Fundamentação teórica deste caderno pedagógico 

 
Forró: Passo básico- Franz Rocha e Patricia Aguilar – site www.youtube.com/watch?v=7MxfbQprTOg 
 
Forró: Avião 2-Franz Rocha e Patricia Aguilar site: www.youtube.com/watch?v=fFLs5hwdw_k 
 
Forró volume 3 - Giro invertido 1-com Franz Rocha e Patricia Aguilar site: 
www.youtube.com/watch?v=BPMlle-Fzxo 
 
Passo básico: Théo e Mônica-  2 para lá e dois para cá – site: 
www.youtube.com/watch?v=2MqwtVcI4v4 
 
J. Junior e Jussara Andrade: Passo básico diferente:  Para frente e para trás: 
www.youtube.com/watch?v=weQbmlK7IAs 
 
Aula de Forró Giro da dama: Théo e Mônica: site www.youtube.com/watch?v=DPYjfH5-5nA 
 
Passo participa: Théo e Mônica: www.youtube.com/watch?v=8hfXIM6sFq8 
 
Passo de costas: J. Junior e Patricia: site www.youtube.com/watch?v=rB6COYa74KO 
 
Passo do Chuveirinho: www.youtube.com/watch?v=6pw_Gwr-
jm8&index=2&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO 
 
Aula de Forró Théo e Mônica–Resumo 1: www.youtube.com/watch?v=cgvWVSJ4vdU 
 
Aula de Forró: J. Junior e Jussara de Andrade: Resumo 2: www.youtube.com/watch?v=2ToSLsOcxJg 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7MxfbQprTOg
http://www.youtube.com/watch?v=fFLs5hwdw_k
http://www.youtube.com/watch?v=BPMlle-Fzxo
http://www.youtube.com/watch?v=weQbmlK7IAs
http://www.youtube.com/watch?v=DPYjfH5-5nA
http://www.youtube.com/watch?v=8hfXIM6sFq8
http://www.youtube.com/watch?v=rB6COYa74KO
http://www.youtube.com/watch?v=6pw_Gwr-jm8&index=2&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
http://www.youtube.com/watch?v=6pw_Gwr-jm8&index=2&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
http://www.youtube.com/watch?v=cgvWVSJ4vdU
http://www.youtube.com/watch?v=2ToSLsOcxJg
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6.6 PLANO DE AULA 6 

 

Objetivos: 

- Retomar o passo básico tradicional; 

- Posicionar o casal na dança de forró; 

- Trabalhar de forma que os alunos explorem seus limites e possibilidades em 

relação a coordenação motora, ritmo e orientação espaço e tempo; 

- Dançar o Passo básico, se movimentando pela pista, girando; 

-Vivenciar outros passos do forró. 

Conteúdo: 

Forró: passo básico, posicionamento de dança, passo participa e passo de costas. 

Material Didático Pedagógico: 

Aparelho de som, CD ou Pen drive com músicas, vídeo dos passos que serão 

vivenciados, TV Pen drive. 

 

Atividade 1: 

 Organizar para que eles se posicionem em casais: braço esquerdo do 

cavalheiro com o braço direito da dama, braço direito do cavalheiro no dorso 

da dama e braço esquerdo da dama nas costas do cavalheiro, na altura da 

escápula. Vai dançando: dois para um lado e dois para o outro, girando e 

saindo do lugar. Sugestão da música Cantarino (música mais lenta) ou 

Penero Xerem (mais rápida) do cantor Luiz Gonzaga. 

Fonte: Passo básico: Théo e Mônica-  2 para lá e dois para cá – site: 
www.youtube.com/watch?v=2MqwtVcI4v4 

                                                    

http://www.todorio.com/imageview/K7C4xjdHOIgmAw3X7lMgUDv2UnJ!3iAshZZhP8nYFuqCW5pzM5
3UrlG0bGtfKTyKix-q7aoo2RE%3D.jpeg 

 

http://www.todorio.com/imageview/K7C4xjdHOIgmAw3X7lMgUDv2UnJ!3iAshZZhP8nYFuqCW5pzM53UrlG0bGtfKTyKix-q7aoo2RE%3D.jpeg
http://www.todorio.com/imageview/K7C4xjdHOIgmAw3X7lMgUDv2UnJ!3iAshZZhP8nYFuqCW5pzM53UrlG0bGtfKTyKix-q7aoo2RE%3D.jpeg
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Atividade 2: 

 Passo Participa: Variação do passo tradicional: Dois para um lado, dois para o 

outro, posição do cavalheiro perna esquerda vai atrás e a dama perna direita 

vai atrás depois junta, afasta para a lateral a perna direita do cavalheiro e a 

perna esquerda da dama, faz o passo participa (flexiona um pouco a perna 

abaixando um pouco), juntando novamente e assim sucessivamente. 

Sugestão de música: Retrato de um forró do cantor Luiz Gonzaga. 

Fonte: Passo participa: Théo e Mônica: www.youtube.com/watch?v=8hfXIM6sFq8 
 

Atividade 3: 

 Passo de costas: Dois para um lado e dois para o outro (passo básico), 

começando o lado esquerdo do cavalheiro e lado direito da dama, para virar 

de costas começa braço esquerdo e perna esquerda do cavalheiro e braço 

direito e perna direita da dama virando de costas, fazendo dois para um lado, 

troca a mão e dois para o outro e vira novamente, fazendo dois para um lado 

e dois para o outro e assim sucessivamente. Sugestão de música Daquele 

Jeito do cantor Luiz Gonzaga. 

Fonte: Passo de costas: J. Junior e Patricia: site www.youtube.com/watch?v=rB6COYa74KO 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8hfXIM6sFq8
http://www.youtube.com/watch?v=rB6COYa74KO
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6.7 PLANO DE AULA 7 
 

Arrasta pé 

 

Fonte:http://4.bp.blogspot.com/_itZydJhD6iY/TL3GC3IhhZI/AAAAAAAABts/v9lFKRey1pU/s320/caricat
ura_casal_dancando_forro.jpg 
 

Objetivo:  

Vivenciar o forró com variação do passo básico (arrasta pé). 

Conteúdo:  

Forró: Variação do passo básico, giro da dama, passo da onda, chuveirinho. 

Material Didático Pedagógico: 

Aparelho de som, CD, Pen drive; 
TV Multimídia, vídeo dos passos. 
Bexigas em número de um para cada dupla.  
 

Atividade 1: 

 Forró passo básico variação (arrasta pé): Cada dupla de mãos dadas, 
fazendo o passo do arrasta pé: passo à frente com a perna esquerda, peso 
na direita, volta a perna esquerda, depois passo atrás com a perna direita, 
peso na esquerda, volta a perna direita e assim sucessivamente. Sugestão de 
Música: Feira de Mangaio do cantor Luiz Gonzaga. 

 
Atividade 2: 

 Dois a dois com uma bexiga entre a dupla fazendo o mesmo exercício, para 
frente e para trás (arrasta pé). Sugestão de música: Forró do Caquiado do 
cantor Luiz Gonzaga. 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/_itZydJhD6iY/TL3GC3IhhZI/AAAAAAAABts/v9lFKRey1pU/s320/caricatura_casal_dancando_forro.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_itZydJhD6iY/TL3GC3IhhZI/AAAAAAAABts/v9lFKRey1pU/s320/caricatura_casal_dancando_forro.jpg
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Atividade 3: 

 Passo básico variação (arrasta pé): posicionamento de dança junto com o 
parceiro, com música (mão esquerda da dama nas costas do cavalheiro, mão 
direita do cavalheiro no dorso da dama, mão direita da dama segura a mão 
esquerda do cavalheiro e vice versa). Caminhando para frente e para trás. O 
cavalheiro começa com a perna esquerda e a dama com a perna direita: 
Esquerda à frente, passa o peso para a perna direita, volta a perna esquerda 
e depois troca a perna, direita atrás, passa o peso para a perna esquerda e 
volta a perna direita e assim sucessivamente. O pé sempre passa no meio e o 
forró sempre coladinho com a dama. Vai dançando, girando e saindo do lugar. 
Sugestão de música: O Xote das Meninas do cantor Luiz Gonzaga. 

 
Fonte:J. Junior e Jussara Andrade: Passo básico diferente:  Para frente e para trás: 
www.youtube.com/watch?v=weQbmlK7IAs 

 
Atividade 4: 

 Giro da dama: passo básico, para frente e para trás, dama primeiro para trás 
e cavalheiro vice e versa. Abre a perna esquerda do cavalheiro e a perna 
direita da dama e faz giros, começa tudo novamente. Sugestão de Música: 
Forró do Mané Vito do cantor Luiz Gonzaga). 

 
Fonte: Aula de Forró: J. Junior e Jussara de Andrade: Resumo 2: 
www.youtube.com/watch?v=2ToSLsOcxJg 
 
Atividade 5: 

 Passo da onda ou ondinha: para frente e para trás, para frente e para trás, 
junta, mão esquerda e perna esquerda do cavalheiro e mão direita e perna 
direita da dama e abre para o outro lado junta, giro da dama, dama começa 
com a perna direita e cavalheiro com: a perna esquerda para trás para ir à 
frente para o giro da dama perna direita e depois fazendo pressão para cima 
da dama e faz a onda e começa tudo novamente. Sugestão de Música Te 
Pego na Mentira do cantor Luiz Gonzaga. 

 
Fonte:J. Junior e Jussara Andrade: Passo básico diferente:  Para frente e para trás: 
www.youtube.com/watch?v=weQbmlK7IAs 

 
Atividade 6: 

 Chuveirinho: Passo básico, giro e vai para o chuveirinho, ergue os braços e a 
dama fica girando de um lado para o outro sempre ficando de frente para o 
cavalheiro e o cavalheiro fazendo o passo básico e depois começa tudo 
novamente. Sugestão de Música A Rede Véia do cantor Luiz Gonzaga. 

 
Fonte: Passo do Chuveirinho: www.youtube.com/watch?v=6pw_Gwr-
jm8&index=2&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO 
  

http://www.youtube.com/watch?v=weQbmlK7IAs
http://www.youtube.com/watch?v=2ToSLsOcxJg
http://www.youtube.com/watch?v=weQbmlK7IAs
http://www.youtube.com/watch?v=6pw_Gwr-jm8&index=2&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
http://www.youtube.com/watch?v=6pw_Gwr-jm8&index=2&list=PLOroMc7ecnPyesaGXsybfy-shpDxzZkyO
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6.8 PLANO DE AULA 8 
 
Objetivo:  
- Debater sobre a influência da mídia e apropriação da dança pela Indústria Cultural. 
 
Conteúdo:  
Dança: influência da mídia e apropriação da dança pela Indústria cultural na escola. 
 
Material didático pedagógico: 
TV multimídia, vídeo, notebook, data show, folha de papel, caneta. 
 
 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-COTE_at70wk/UbknEp_roqI/AAAAAAAAADQ/W52hW0R-4rY/s1600/02.jpg 

 
 
Atividade 1: 

 Será introduzido o assunto sobre Influência da mídia e apropriação da dança 
pela Indústria cultural na escola. 

 
- O professor trará um texto sobre o assunto com o nome de: Dança de Salão: 

Cultura Local e Indústria Cultural. 

-  Será assistido dois vídeos e também será entregue uma charge. 
 
Sites dos vídeos : 
 
Manipulação da mídia  
https://www.youtube.com/watch?v=XRK_6mmTbIw – Acesso dia 14/11/2014 
Influência da Mídia na Sociedade: 
https://www.youtube.com/watch?v=PEeZEtqcPeA – Acesso dia 14/11/2014 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XRK_6mmTbIw
https://www.youtube.com/watch?v=PEeZEtqcPeA
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DANÇA DE SALÃO: CULTURA LOCAL E INDÚSTRIA CULTURAL 

 

 São Mateus do Sul é influenciado principalmente pela dança polonesa, 

representado por um grupo famoso chamado Karolinka. Recebe também forte 

influência da cultura gaúcha.  

No município produz-se erva-mate, ingrediente utilizado para fazer o 

chimarrão, que é uma das bebidas tradicionais gaúchas muito consumidas na 

região. Tipicamente se toma em um recipiente denominado “cuia” e inclusive a caixa 

d’água da cidade é no formato de uma cuia. Nos bailes e festas da cidade é comum 

ouvir e dançar músicas gaúchas. 

 A mídia influencia muito o cotidiano de nossos alunos, logo precisa-se estar 

preparado para intervir e dialogar sobre assuntos correntes e assim cumprir um dos 

nossos papeis de educadores. 

 
Além disso, é importante lembrar que a mídia está presente na vida das 
pessoas e a rapidez das informações dificulta a possibilidade de reflexão a 
respeito das notícias. Desse modo, torna-se importante que o aluno reflita 
acerca desse elemento articulador e o professor não pode ficar alheio a 
essa discussão (DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2010, p.135). 

 

 Deve-se fazer um parâmetro entre o que ouvimos e o que está acontecendo 

realmente, pois invariavelmente a mídia e redes sociais podem influenciar tanto de 

maneira positiva, quanto negativa, existindo a possibilidade de se apropriar 

tendenciosa ou erroneamente de diversas informações. Por isso um dos papeis do 

professor é tornar nossos alunos cidadãos críticos, que saibam receber informações 

e refletir sobre elas.  

Na dança também ocorre a influência da mídia. Conforme são lançados novos 

artistas e músicas, novos tipos de dança também aparecem na nossa comunidade. 

 
Na verdade, toda a influência que a mídia exerce sobre a população só 
ocorre porque existe grande aceitação por parte dessa população e de nada 
adiantaria uma censura ou proibição, pois limitaria as pessoas a refletirem e 
aqui cabe o papel da escola (SBORQUIA; GALLARDO, 2002, p. 116). 
 

Um bom exemplo desta situação é o sucesso de um quadro no programa 

Domingão do Faustão intitulado Dança dos Famosos, que foi ao ar pela primeira vez 

em 20 de novembro de 2005, transmitido pela Rede Globo, com a participação de 

artistas conhecidos nacionalmente. Este quadro serviu de incentivo para a prática de 

Dança de Salão por pessoas de todas as idades.  



33 
 

No entanto, deve-se atentar ao fato desta mesma mídia que pode exercer 

uma influência positiva, servir ao mercado de consumo, no sentido de vender 

produtos que no caso da dança, temos atualmente um universo bastante amplo e 

polêmico. Tal fato, faz com que a dança ou seja negada na escola ou muitas vezes 

trabalhada de forma que reproduz o que está sendo midiatizado, sem uma análise 

crítica, ou seja, as aulas tornam-se momentos em que os alunos reproduzem 

movimentos que estão observando e realizando sob influência do que está em 

“moda” e que geralmente são pornográficos, colocam a mulher em condição de 

submissão e/ou reproduzem o ato sexual. 

Sborquia; Gallardo (2002, p. 116), afirma que 

 
É preciso ter claro quais as finalidades da indústria cultural ao veicular 
determinada danças e quais são os significados que ela representa na 
sociedade, assim como quais as consequências que acarretam à infância, 
pois a grande maioria dos programas da TV utiliza competições de dança 
entre as crianças, competições estas em que as crianças têm de imitar os 
adultos muitas vezes em danças eróticas e pornográficas. E a sociedade 
passa a entender esses comportamentos como normais, e, o que é pior, a 
escola é outra instituição que reproduz este comportamento ou, então, nega 
a existência deste fato. 
 

 Não devemos esquecer também que: 

 
Tanto as danças populares quanto as danças das mídias trazem nelas 
mesmas (no corpo, nas coreografias, nas escolhas das músicas e dos 
figurinos) conceitos que precisam ser discutidos e articulados verbal e 
corporalmente se pretendemos a transformação crítica através de práticas 
pedagógicas de danças nas escolas (MARQUES, 2012, p.168). 
 

A Educação Física neste contexto, se torna responsável por tratar o conteúdo 

de dança de maneira sistematizada, contextualizando os alunos sob qual o sentido e 

significado das danças que conhecem, mas também apresentando outras formas e 

possibilidades de danças existentes na sociedade. 

FONTE: Fundamentação teórica deste caderno pedagógico 

  
Atividade 2: 

 Apresentar a charge e debater: 
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http://3.bp.blogspot.com/-
4XOQFVNmQHA/UfKvDKS258I/AAAAAAAADrw/phxJOvaEW4M/s1600/59918_521525117920522_2064934959_n.jpg 

 

* Será feito uma reflexão em pequeno grupo: Registrar por escrito para que 

possamos fazer um debate. Colocando o que foi consenso e o que foi polêmico. 

 

Atividade 3: 

Tópicos para debate: 

* Você constrói o seu corpo ou deixa ser construído? 
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* Até que ponto a mídia influencia as pessoas no âmbito: vestimenta, danças, 
músicas, política, etc. 
* Corpo perfeito, beleza, afinal somos manipulados pela mídia ou tiramos nossas 
conclusões, assumindo o que queremos ser? Somos robôs, ou fantoches? 

 
http://1.bp.blogspot.com/_gmXSkhfQIOE/TSycBjE1maI/AAAAAAAAAKw/qQhVlRm2KMg/s1600/midia.jpg 

 

* Será feita uma mesa redonda, onde irão refletir e conversar sobre o assunto. 
 
Fontes: 
 Fundamentação teórica deste caderno pedagógico 
 Texto extraído do PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação.Educação Física. Ensino Médio. 
Curitiba: SEED,2006.p . 
Sites Youtube: 
 https://www.youtube.com/watch?v=XRK_6mmTbIw 
https://www.youtube.com/watch?v=PEeZEtqcPeA 
http://3.bp.blogspot.com/-

4XOQFVNmQHA/UfKvDKS258I/AAAAAAAADrw/phxJOvaEW4M/s1600/59918_521525117920522_2064934959_n.jpg 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XRK_6mmTbIw
https://www.youtube.com/watch?v=PEeZEtqcPeA
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6.9 PLANO DE AULA 9 

 

Objetivo:  

- Apresentar histórico da dança de salão vaneirão; 

- Vivenciar o ritmo do vaneirão, proporcionando aos educandos conhecer e praticá-

la. 

Conteúdo:  

Vaneirão: histórico e passo básico 

Material didático pedagógico: 

Notebook, Data Show, aparelho de som, CD, Pen drive, TV Multimídia, vídeo. 

 

Atividade 1: 

 Será abordado o tema sobre Vaneirão, colocando a sua história e porque o 

Vaneirão é bastante dançado nos bailes da cidade será um tema de fácil 

aprendizagem. 

 

 
 

http://costadessouza.files.wordpress.com/2014/01/caricatura-costa-de-souza-danc3a7a-gac3bacha-vanerc3a3o.jpg 
 

 

É um tipo de dança típica gaúcha, geralmente a mais executada nos bailes 

gaúchos. Sua origem está ligada ao ritmo afro-cubano Habanera ou Havanera, 

http://costadessouza.files.wordpress.com/2014/01/caricatura-costa-de-souza-danc3a7a-gac3bacha-vanerc3a3o.jpg
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nome em homenagem à capital de Cuba (Havana). Segundo Nunes (2014), chegou 

ao Brasil por volta de 1866 e influenciou os ritmos gaúchos e o samba canção dos 

cariocas. 

De acordo com o andamento da música, têm-se as variantes vaneirinha para 

ritmo lento, vaneira para ritmo moderado, e vaneirão para ritmo mais rápido 

(NUNES, 2014). 

Os passos do vaneirão é executado na forma “dois dois” e as pessoas 

utilizam roupas típicas para a dança. O homem é chamado de peão e a mulher de 

prenda, sendo o peão responsável por conduzir a dança. 

 

Fonte: Fundamentação teórica deste caderno pedagógico 

 

Atividade 2: 

 Passos do Vaneirão: dançar em duplas com os bambolês no ritmo do 

vaneirão, sem a preocupação se está fazendo o passo certo ou não. 

Sugestão de Música Tão Pedindo um Vanerão do CD Bailão do Gaúcho da 

Fronteira. 

 

 

http://pedacosdemim.pt/wp-content/uploads/2014/01/vocesabia.jpg 

  

Pode-se encontrar os passos do Vaneirão nos Sites: Acesso dia 07/09/2014 

Vanerão:Lucas Santiago e a aluna Dani  
Passo básico do Vaneirão - Aula 1- site: www.youtube.com/watch?v=QssX41N1CEQ 
Passo básico do Vaneirão - Aula 2- site:www.youtube.com/watch?v=lopwmjXEJBA         

 

http://pedacosdemim.pt/wp-content/uploads/2014/01/vocesabia.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=QssX41N1CEQ
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http://images.slideplayer.com.br/7/186h4315/slides/slide_10.jpg 

 

Atividade 3: 

 Fazer o exercício damas de um lado e cavalheiros do outro, fazendo o passo 

básico: Peso na direita, começa com o pé esquerdo, pisa atrás com a ponta 

do pé e volta, depois com o outro pé, como se estivesse cavalgando. 

Sugestão de Música: Nheco Vari Nheco Fun  do CD do Bailão do Gaúcho da 

Fronteira. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_3viiqxhxVIE/TQEHl5SJ9HI/AAAAAAAAAEw/Ga_qzYXRT4Y/s320/ad.jpg 

 

Atividade 4: 

 Dois a dois: Mão direita do cavalheiro no dorso da dama, mão esquerda da 

dama nas costas do cavalheiro, mão esquerda do cavalheiro e mão direita 

das mãos juntas. Começando com o pé esquerdo do cavalheiro e pé direito 

dama, fazendo o mesmo movimento, com um pé depois com o outro (ponta e 

volta), girando e andando. Sugestão de Música: João Tatu do CD Bailão do 

Gaúcho da Fronteira. 

Fonte: Vanerão:Lucas Santiago e a aluna Dani  
Passo básico do Vaneirão - Aula 1- site: www.youtube.com/watch?v=QssX41N1CEQ 
FONTE: Fundamentação teórica deste caderno pedagógico 

http://images.slideplayer.com.br/7/1864315/slides/slide_10.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=QssX41N1CEQ
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6.10 PLANO DE AULA 10 

 

Objetivo: 

Vivenciar os passos do vaneirão para que os alunos explorem seus limites em 

relação ao esquema corporal. 

Conteúdo: 

Vaneirão 

Material Didático Pedagógico 

Aparelho de som, pen drive ou CD, vídeo dos passos, TV Multimídia, sala de aula. 

 

 

 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/intervalo/wp-content/uploads/sites/127/2014/06/18jpg. 

 

Atividade 1: 

 Fazendo o passo básico juntos e atrás com o pé direito da dama e o pé 

esquerdo do cavalheiro, conduzindo-a, que fica com os pés juntos, depois 

atrás com o pé esquerdo da dama e o pé direito do cavalheiro, faz o passo 

umas duas vezes e depois, para trás, braço direito dama no ombro do 

cavalheiro, desenrola e entra na tesoura (cruzando o braço da dama e do 

cavalheiro em X), desenrolando o cavalheiro. Sugestão de Música: Tão 

Pedindo um Vaneirão do CD do Gaúcho da Fronteira. 
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http://lupaternostro.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/ilu-gauchas.jpg 

 

 

 

 

Atividade 2: 

 Fazendo o passo básico juntos depois o mesmo do anterior fazendo o abraço, 

a dama cai lateralmente encostada no cavalheiro, gira deitando e o cavalheiro 

segurando e depois o passo básico e novamente repete. Sugestão de 

música: Para Pedro do CD do Bailão do Gaúcho da Fronteira.  

 

Fonte: Vanerão: Lucas Santiago e a aluna Dani 

Passo básico do Vaneirão - Aula 2- site:www.youtube.com/watch?v=lopwmjXEJBA         
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6.11 PLANO DE AULA 11 

 

Objetivos: 

- Apresentar o Histórico do ritmo soltinho aos alunos; 

- Vivenciar o passo básico do soltinho, possibilitando experiências para que os 

alunos explorem o máximo de vivências corporais; 

- Sugerir alguns sites de vídeos para os alunos. 

Conteúdo: 

Dança de Salão: Soltinho 

Material Didático Pedagógico: 

Data Show, notebook, vídeo do passo básico do Soltinho, CD ou pen drive com a 

música, aparelho de som, TV Multimídia. 

 

Atividade 1: 

 Apresentação por meio de slides do ritmo soltinho: Histórico e suas 

peculiaridades. 

 

 
http://www.dancaempauta.com.br/site/wp-content/uploads/2013/04/artigo-educacao_soltinho.jpg 

 

O soltinho só existe como dança e não como música e é considerado um 

ritmo genuinamente brasileiro, resultante da fusão entre rock, swing, fox, jive, bolero 

http://www.dancaempauta.com.br/site/wp-content/uploads/2013/04/artigo-educacao_soltinho.jpg
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rápido e outros, ou ainda, pode-se afirmar que é um jeito brasileiro de se dançar 

rock. Pode ser considerada ainda, uma variante do swing (PERNA, 2005). 

Apesar de ser brasileiro, o soltinho geralmente é relacionado às danças dos 

Estados Unidos, isso porque geralmente é dançado com músicas de twist e rock da 

década de 1970, porém não há uma música específica para ele e sim canções que 

se encaixam perfeitamente para dançar soltinho, que tem como característica ser 

uma dança mais livre (BARBOSA, 2010). 

No Brasil, começou a ser mais praticado a partir da década de 1980. 

Fonte: Fundamentação teórica deste caderno pedagógico 

 

 
ATENÇÃO 

 
 http://escolawhizz.files.wordpress.com/2012/06/img_ideiascriativas.jpg?w=700&h=405  

 
Pode-se encontrar os passos do Soltinho nos Sites: Acesso dia 07/09/2014 
 
Vídeo do passo básico do Soltinho no site Youtube-Marcelo Grangeiro www.yotube.com 
Tematicoscosta.com.br :com Marcelo Grangeiro e Damyla Maria 
Site www.youtube.com/watch?v=G6HsioH24_c 
Soltinho- Giro simples: site www.com/watch?v=fTwWVilqbdy 
Soltinho- Aula caminhada: site www.youtube.com/watch?v=2HhUfZWtyyQ 
Soltinho- Passo que no Nordeste de abraça a dama, em São Paulo de rocambole e nos outros 
estados de relógio: site: www.youtube.com/watch?v=EqJbAzOkPKU 

  

 Passos  

1-Passo básico do soltinho:                                             

2-Giro Simples 

3-Caminhada 

4-Relógio 
 
 
 
 
 

http://escolawhizz.files.wordpress.com/2012/06/img_ideiascriativas.jpg?w=700&h=405
http://www.yotube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=G6HsioH24_c
http://www.com/watch?v=fTwWVilqbdy
http://www.youtube.com/watch?v=2HhUfZWtyyQ
http://www.youtube.com/watch?v=EqJbAzOkPKU


43 
 

Atividade 2: 
 

 Passo básico do soltinho, individualmente, meninos de um lado e meninas do 

outro, sem música e depois com a música: O soltinho só existe como dança e 

não como música, geralmente se dança com músicas de swing que é uma 

forma brasileira de dançar soltinho: Pisa com o pé esquerdo atrás, pisa a 

direita no lugar, volto com a perna esquerda abrindo, direita e esquerda 

fazendo dois passo para um lado e dois para o outro, depois direita atrás, pisa 

o pé esquerdo no lugar, volta a perna direita à frente, fazendo dois passos 

para a direita e dois passos para a esquerda. Contagem de 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Depois acelera. Sugestão de música Não Tenho Namorado Aint’ Go No 

Steady Date, Disco Celly Campello. 

 

Atividade 3: 

 Passo básico: dois a dois de mãos dadas : O cavalheiro pisa atrás com a 

perna esquerda , pé direito no lugar e a dama pisa atrás com aperna direita, 

esquerda no lugar, o cavalheiro volta abrindo a perna esquerda ,direita, 

esquerda para o lado e a dama acompanha, para fazer o exercício vamos dar 

as mãos para a dama e soltando o lado da mão, do mesmo pé que vai para 

trás, por exemplo : o cavalheiro vai para trás com o pé esquerdo, soltando a 

sua mão esquerda e a dama vai para atrás com a perna direita, solta sua mão 

direita e assim por diante trocando de lado. Perna esquerda (atrás, no lugar e 

corre para o lado), perna direita (atrás, no lugar e corre para o lado). Fazendo 

o passo do soltinho girando e caminhando. Sem música e depois com música. 

Sugestão de Música: isso é Amor That’s Love, Disco da Cantora Celly 

Campello. 

 
Fontes: Fundamentação teórica deste caderno pedagógico 

Vídeo do passo básico do Soltinho no site Youtube-Marcelo Grangeiro www.yotube.com 
 

 

 

 

 
 

http://www.yotube.com/
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6.12 PLANO DE AULA 12  

 

Objetivo:  

Vivenciar o ritmo soltinho: Giro Simples, caminhada. 

Conteúdo: 

 Dança de Salão: Soltinho. 

Material Didático Pedagógico:  

Aparelho de som, CD ou pen drive, TV Multimídia, vídeo dos passos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.morros.ma.gov.br/portal/paginahtml/figuras/glossario.jpg 

 

-Continuação da aula anterior sobre Soltinho: 

 

Atividade 1:  

 Giro simples: Antes de fazer a troca de lugar, fazer o passo básico do 

soltinho. Giro simples, na verdade só muda de lugar, o cavalheiro coloca a 

perna esquerda no lugar e a dama a perna direita, não solta mais a mão, faz a 

passada e em vez de ir para o lado, vai para frente trocando de lugar com a 

dama, o cavalheiro passa por trás da dama. E assim por diante. Sugestão de 

Música: Estúpido Cúpido (Stupid Cupid), disco da cantora Celly Campello). 

Fonte: Soltinho- Giro simples: site www.com/watch?v=fTwWVilqbdy 
 

Atividade 2: 

 Caminhada : Começa caminhando com a ponta do pé, fazendo um pequeno 

giro do corpo acompanhando a passada, começando com o pé esquerdo, 

contando 1,2,3,4, abaixa o a corpo, fazendo a passada até aprender. 

http://www.morros.ma.gov.br/portal/paginahtml/figuras/glossario.jpg
http://www.com/watch?v=fTwWVilqbdy
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Sugestão de Música: ( Lacinhos Cor de Rosa( Pink Shoe Laces), disco da 

cantora Celly Campello).   

Soltinho- Aula caminhada: site www.youtube.com/watch?v=2HhUfZWtyyQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://4.bp.blogspot.com/_3viiqxhxVIE/TP6I56WFijI/AAAAAAAAADI/4DKyQ4hyMe8/s320/soltinho.jpg 

 

Atividade 3: 

 Após aprender a caminhada, vamos começar com o passo básico do soltinho, 

junta com a dama, mão esquerda do cavalheiro e mão direita da dama, 

cavalheiro com a mão direita do cavalheiro no dorso da dama, e a dama com 

a mão esquerda nas costas do cavalheiro. O cavalheiro pisa com o pé 

esquerdo atrás e a dama com o pé direito, começando dando um passo à 

frente com as pontas dos pés, cavalheiro com a esquerda e a dama com a 

direita. Conta 1,2,3,4 abaixa um pouquinho, o cavalheiro levanta o seu braço 

esquerdo junto com o braço direito dama, faz o giro completo da dama 

fazendo o passo básico e assim por diante.  de Música ( Broto Legal (I’m in 

Love), disco da cantora Celly Campello). 

Fonte: Soltinho- Aula caminhada: site www.youtube.com/watch?v=2HhUfZWtyyQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2HhUfZWtyyQ
http://www.youtube.com/watch?v=2HhUfZWtyyQ
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6.13 PLANO DE AULA 13 

 

Objetivo:  

Vivenciar o ritmo soltinho: Relógio e recapitular os passos anteriores. 

Conteúdo: 

 Dança de Salão: Soltinho. 

Material Didático Pedagógico:  

Aparelho de som, CD ou pen drive, TV Multimídia, vídeo dos passos, sala de aula. 

 

-Continuação anterior da aula sobre Soltinho: 

 

 
http://3.bp.blogspot.com/-IHbNkRtBVBk/Ul00e2DUdlI/AAAAAAAACFs/v254FOgO-AU/s1600/Curiosidades%2B6.gif 

 
O passo relógio é chamado de abraça a dama no Nordeste, em São Paulo é 
chamado de rocambole e nos outros estados de relógio. 
 
Atividade 1: 

 Relógio: Começa fazendo o passo básico: o cavalheiro marca o passo para 

frente e para trás com o pé esquerdo. A dama começa com o pé direito atrás, 

vai para frente enrola do lado do cavalheiro, que dá um passo à frente com o 

pé esquerdo e trazendo sua dama para fazer o movimento ao seu lado, os 

dois fazem um passo para frente e um passo para trás. Quando o cavalheiro 

for com a perna esquerda à frente, soltando sua mão esquerda e a mão 

direita da dama, vai à frente e atrás e gira para o outro lado, pega de volta a 

mão da dama e desenrola, começa novamente desde o início. Sugestão de 

Música:(Querido Cúpido, da cantora Celly Campello). 

Fonte: site: www.youtube.com/watch?v=EqJbAzOkPKU 

 

http://3.bp.blogspot.com/-IHbNkRtBVBk/Ul00e2DUdlI/AAAAAAAACFs/v254FOgO-AU/s1600/Curiosidades%2B6.gif
http://www.youtube.com/watch?v=EqJbAzOkPKU
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Atividade 2: 

 Dançar à vontade, tentar dançar o que aprendeu e tentar criar novos passo, 

tentando compartilhar com os colegas. Sugestão de Música:Little Devil, da 

cantora Celly Campello. 

 

 

 

http://www.dancaempauta.com.br/site/wp-content/uploads/2013/04/aba_artigo-educacao-soltinho.jpg 
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6.14. PLANO DE AULA 14  

 

Objetivo:  

- Apresentar o Histórico do ritmo salsa aos alunos; 

- Vivenciar o passo básico da salsa, possibilitando experiências para que os alunos 

explorem o máximo de vivências corporais em relação ao esquema corporal, sem 

música e com música; 

- Sugerir alguns sites de vídeos para os alunos. 

Conteúdo: 

Salsa  

Material didático pedagógico: 

Data Show, notebook, sala de aula, vídeo do passo básico do Salsa, CD ou pen 

drive com a música, aparelho de som, TV  Multimídia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
http://4.bp.blogspot.com/-9Jx_javgqII/TZXViNnf5KI/AAAAAAAABeA/DXBYKNqi1C4/s1600/69705452_1-Imagens-de-Danca-de-
Salao-Samba-Rock-Zouk-Tango-Danca-do-Ventre 

 

Atividade 1: 

 Apresentação por meio de slides do ritmo salsa: histórico e suas 

peculiaridades. 

 

 
A salsa se originou à partir da dança cubana son, que era realizada nos 

campos do oriente cubano na segunda metade do século XVIII. Com influência 

http://4.bp.blogspot.com/-9Jx_javgqII/TZXViNnf5KI/AAAAAAAABeA/DXBYKNqi1C4/s1600/69705452_1-Imagens-de-Danca-de-Salao-Samba-Rock-Zouk-Tango-Danca-do-Ventre
http://4.bp.blogspot.com/-9Jx_javgqII/TZXViNnf5KI/AAAAAAAABeA/DXBYKNqi1C4/s1600/69705452_1-Imagens-de-Danca-de-Salao-Samba-Rock-Zouk-Tango-Danca-do-Ventre
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hispânica, francesa e africana o son era dançado em pares soltos com movimentos 

exagerados. Posteriormente passou a ser dançada com os pares em posição de 

dança (PARANÁ, 2010). 

Nos anos de 1950, em Havana (capital de Cuba), os son e outros ritmos 

cubanos, eram dançados nos grandes salões denominados como Casino, onde 

também dançavam foxtrote, rock e jazz. Essas danças norte americanas 

influenciaram o son, que incorporou movimentos de giros e passou a ser 

denominado de Casino, por causa do nome dos locais onde era dançado (PASSOS, 

2014). 

O casino foi incorporando passos mais elaborados e também passou a ser 

dançado em roda, que ficaram conhecidas como Rueda de Casino, onde os pares 

se posicionavam em roda e ao comando de um líder realizavam passos, giros e 

troca de pares. 

Somente por volta de 1973, por meio da popularização do son e do casino na 

América do Norte, passou a ser denominado de Salsa, devido às inúmeras vezes 

que esta palavra aparecia nas letras das músicas utilizadas para dançar (PASSOS, 

2014). 

A salsa é considerada uma dança sensual que permite que os bailarinos 

abusem da movimentação do corpo. 

Fonte: Fundamentação teórica deste caderno pedagógico. 

Passos: 

- Passo básico: Lateral 

-Passo básico: Frente e atrás. 

-Passo básico, com a passagem da dama (cross body) 

-Giro da Dama 

- Junta todos os passos. 

 

Atividade 2: 

 Será introduzido o passo básico da salsa, lateralmente, as damas de um lado 

e os cavalheiros do outro, sem música e depois com música. Dá um passo 

com o pé esquerdo para a esquerda, marca pé direito e volta no lugar com o      

pé esquerdo e depois com o pé direito para a direita, marca pé esquerdo e 
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volta o pé direito. Sugestão de Música: Andando – SIDESTEPPER –  por 

Camilo  Andrés González. 

https://www.youtube.com/watch?v=PfWFiBSvgWM 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/_3viiqxhxVIE/TP7WwVDwJMI/AAAAAAAAAD0/B6RhdtcmL2U/s320/salsa.jpg 
 

Atividade 3: 

 Passo básico da salsa frente e atrás. Primeiramente damas de um lado e 

cavalheiro do outro, depois dois a dois. Vai e volta, um passo à frente, volta 

para trás e depois vai para trás e volta para o lugar e assim sucessivamente, 

sem música e depois com música. Sugestão de Música: Linda Manigua – 

SIDESTEPPER-  por Masotomaso. 

 https://www.youtube.com/watch?v=pWtHmswkbtU 
 

Atividade 4: 

 Passo básico da salsa lateralmente, damas de um lado cavalheiro do outro. 

Depois dois a dois de mãos dadas. Dá um passo para esquerda, marca com o 

outro pé, voltando no lugar com o pé esquerdo, depois um passo para a 

direita, marca com o esquerdo e volta com o pé direito no lugar. Sem música 

e depois com música. 

Atividade 5: 

 Juntando as duas passadas, sem música e depois com música. Sugestão de 

Música: Me Muero – SIDESTEPPER – por Canal de Superblaster . 

https://www.youtube.com/watch?v=rhF2bC7mhtA 
Fontes:: Fundamentação teórica deste caderno pedagógico 
Salsa: Tematicoscosta 
Passo básico:  Carine Moraes e Rafael Barros 
www..youtube.com/watch?v=NtAiP8H1KMo&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKWJW&index=
1 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWtHmswkbtU
https://www.youtube.com/watch?v=rhF2bC7mhtA
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6.15 PLANO DE AULA 15  

 

Objetivo:  

-  Vivenciar o passo básico da salsa e introduzir Cross Body e Giro da Dama, 

possibilitando experiências para que os alunos explorem o máximo de vivências 

corporais em relação ao esquema corporal. 

Conteúdo: 

Salsa 
 Passo básico da salsa com introdução do Cross Body e Giro da Dama. 

Material didático pedagógico: 

Data Show, notebook, sala de aula, vídeo do passo básico do Salsa, CD ou pen 
drive com a música, aparelho de som, TV  Multimídia. 
 

-Continuação da aula anterior sobre Salsa. 

 

Atividade 1: 

 Cross body: (passagem da dama de um lado para o outro), cavalheiro faz o 

passo básico com a dama e depois conta esquerda (1), direita (2), abre a 

perna esquerda na lateral para a dama passar, marca no lugar direita, 

esquerda, levando a perna direita fazendo o giro, ficando de frente para a 

dama. Dama depois do passo básico junto com o cavalheiro, quando o 

cavalheiro sai da frente a dama caminha 3 passos para frente (esquerda, 

direita, esquerda, gira ficando de frente para seu cavalheiro, fazendo o passo 

básico, contando 4,5,6,7 e faz novamente a passagem para o outro lado e 

assim por diante. Sugestão de Música: Hoy Tenemos – SEDESTEPPER – 

POR Angel Montaño. 

https://www.youtube.com/watch?v=bg1FYU4hXvQ 

Fonte: Salsa-Passagem Cross Body –Passagem da dama de um lado para o outro. Site 
www.youtube.com/watch?v=qV3kXJjbNRY&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJ
W&index=3 

 

Atividade 2: 

 Giro da Dama: Faz o passo básico, conta 1,2,3,_5,6,7, solta uma das mãos 

da dama, contando 1,2,3, ficando a mão esquerda  do cavalheiro e a mão 

direita da dama. Dama pisa o pé esquerdo à frente, transfere o peso para o 

pé direito fazendo o giro sobre o mesmo, ficando de frente para o cavalheiro 

https://www.youtube.com/watch?v=bg1FYU4hXvQ
http://www.youtube.com/watch?v=qV3kXJjbNRY&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJW&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=qV3kXJjbNRY&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJW&index=3
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com os pés paralelos e assim continuam fazendo o passo básico e o giro da 

dama. Sugestão de Música: Chevere Q’ Chevere – SIDESTEPPER – por 

Angel Montaño. 

https://www.youtube.com/watch?v=2aIOKbEZdb8&list=PLyf6XHLXQuk-K3D12Ju2UvBAQqmnDe2T0 

Salsa=Passagem da dama: virar para o lado direito  site 
Fonte:www.youtube.com/watch?v=oXpaY8t8CyE&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7B
KLWJW&index=5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chapreta.al.gov.br/Cha_Preta_Cada_Dia_Melhor_2013_2016/Imagens/saiba.jpg 
 

Pode-se encontrar os passos da Salsa nos Sites: Acesso dia 07/09/2014 

 
Salsa: Tematicoscosta 
Passo básico:  Carine Moraes e Rafael Barros 
www..youtube.com/watch?v=NtAiP8H1KMo&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKWJ
W&index=1 
 Salsa -Giro da dama: 
www.youtube.com/watch?v=o_90Jw6bNw8&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJ
W&index=2 
 Salsa-Passagem Cross Body –Passagem da dama de um lado para o outro. Site 
www.youtube.com/watch?v=qV3kXJjbNRY&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJ
W&index=3 
Salsa-Giro do cavalheiro: site 
www.youtube.com/watch?v=gpG4AlmXG_A&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25xr7BKLWJ
W&index=4 
Salsa=Passagem da dama: virar para o lado direito  site 
www.youtube.com/watch?v=oXpaY8t8CyE&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJ
W&index=5 
Salsa-Resumo: Carine Moraes e Rafael Barros 
www.youtube.com/watch?v=rHKLe7jVzOc 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2aIOKbEZdb8&list=PLyf6XHLXQuk-K3D12Ju2UvBAQqmnDe2T0
http://www.youtube.com/watch?v=oXpaY8t8CyE&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJW&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=oXpaY8t8CyE&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJW&index=5
http://www.chapreta.al.gov.br/Cha_Preta_Cada_Dia_Melhor_2013_2016/Imagens/saiba.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=o_90Jw6bNw8&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJW&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=o_90Jw6bNw8&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJW&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=qV3kXJjbNRY&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJW&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=qV3kXJjbNRY&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJW&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=gpG4AlmXG_A&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25xr7BKLWJW&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=gpG4AlmXG_A&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25xr7BKLWJW&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=oXpaY8t8CyE&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJW&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=oXpaY8t8CyE&list=PLZ57b5iMKoe7uEfV4xsyBv25XR7BKLWJW&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=rHKLe7jVzOc


53 
 

6.16 PLANO DE AULA 16 

 

Objetivo: 

Questionar com os alunos sobre tudo o que aprenderam nas aulas. 

Conteúdo: 

Dança de Salão. 

Material didático pedagógico: 

Questionário com perguntas e respostas; 

Atividades práticas das danças aprendidas. 

  

Atividade 1: 

 Será feito um questionário, sobre o conhecimento dos alunos, sobre o que foi 

aprendido, indagando o que acharam de tudo que aprendeu. 

Questionário: 

1-Depois de ter participado da implementação Pedagógica, o que é dança de salão 
para você? 
2-O que você achou das nossas aulas de dança de salão?  
3-O que você acha da dança de salão como conteúdo da Educação Física? 
4-Qual ritmo de dança de salão que você mais gostou de praticar? 

(   ) Forró (   ) Vaneirão (   ) Soltinho (   ) Salsa 
5-Você gostaria de aprender outro ritmo de dança de salão que não foi contemplado 
em nossas aulas? Qual? 
6-Você acha que nossas aulas contribuiu alguma coisa em sua vida? Comente. 
7-O que você aprendeu sobre preconceito? Alguns tipos de preconceito estão 
presentes nas aulas de Educação Física? Quais? 
8-Você acha que a mídia  influencia em nosso dia a dia? Comente. 
9-Depois de ter participado da implementação do projeto de Dança de Salão, você 
acha que dança é só para mulheres? Comente. 
 

Atividade 2: 

 Se restar algum tempo iremos dançar um pouco de cada dança de salão. Ou 
dançar algum ritmo escolhido por eles. 

 

 Agradecimento Final pela participação dos alunos no Projeto PDE sobre 
Dança de Salão. 
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7.CONSIDERAÇÕES FINAS 

 

Espera-se que este Caderno Pedagógico contribua para o trabalho docente 

na disciplina de Educação Física, e que as atividades propostas de forma 

sistematizada venham a colaborar para a formação de um sujeito crítico e autônomo, 

que compreenda que a Dança de Salão pode ser praticada por todos e em qualquer 

lugar, sem exclusão, assim como o professor perceber que é possível realizar o 

trabalho com a Dança de Salão na escola de maneira sistematizada. 
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ANEXOS  
 
 

 
 

 
https://wikicruv.wikispaces.com/file/view/ANEXOS.JPG/415397708/557x403/ANEXOS.JPG 
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Anexo 1 
 

 
 
 
http://www.dancaempauta.com.br/site/wp-content/uploads/2012/06/aba_cerebro-musica.jpg 

 
 
 

Questionário: 
 
 
1-O que é dança de salão para você? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2-Onde você já viu alguma dança de salão?  
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3-O que você acha da dança de salão como conteúdo da Educação Física? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4-Você dança ou dançou alguma dança de salão? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5-Qual ritmo?  
R:__________________________________________________________________ 
6-Onde?  
R:__________________________________________________________________ 
7-Quando? 
R:__________________________________________________________________ 
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Anexo 2: 
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Conversar com pessoas da família ou da comunidade que viveram sua juventude 
nas décadas de 1970, 1980 ou 1990, questionando:  
Nome:______________________________________________________________ 
Parentesco: (   ) pai (   ) mãe (   ) tio (a) (   ) avô(ó) (   )outro____________ 

1. Em qual destas décadas você viveu sua juventude? 
R:_______________________________________________________________ 
2. Como a dança era praticada por você quando era jovem? 
R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3. Qual era o significado da dança para você? 
R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4. O contato com a dança era no espaço escolar ou em outros locais? Explique: 
R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
5. Quais eram as problemáticas enfrentadas em relação ao ato de dançar? 
R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6. Qual era o estilo musical dançado? 
R:_______________________________________________________________ 
 
7. Atualmente, você dança?  
R:_______________________________________________________________ 
8. Onde?  
R:_______________________________________________________________ 
9. Que estilo? 
R:_______________________________________________________________ 
10.  Com que frequência? 
R:_______________________________________________________________ 

      Registrar por escrito e trazer na próxima aula. 

http://2.bp.blogspot.com/-_zhaESnqyMg/TW6mRltbjOI/AAAAAAAAAGw/e64oAkcly74/s1600/Picture%2B7.png
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ArteNãoTemSexo (Foto: Malhação / TV Globo) 
http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/artenaotemsexo-aprenda-a-letra-e-apoie-o-protesto-da-
turma-da-ribalta.html 

 

1-O vídeo da História Era uma Vez uma outra Maria, tem relação com a vida das 

meninas nos dias de hoje? Comente. 

R:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2-Relacionar a perseverança do personagem em ser dançarino com o apoio de sua 

professora e a resistência de escolares que não possuem incentivo à dança ou a 

outras práticas corporais: 

R:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3-Você acha importante que a escola lhe ofereça diversidades de oportunidades de 

práticas corporais? Por quê? 

R:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4-Por que muitas vezes a mulher se sai melhor dançando do que o homem? 

R:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5-Por que muitas vezes o homem se sai melhor jogando futebol do que a mulher? 

R:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6-O debate pode ser realizado primeiro em pequenos grupos e depois no grande 

grupo levantando o que foi consenso e o que foi polêmico. Registrar por escrito em 

pequeno grupo para que possamos fazer um debate. Conclusão. 

       

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/artenaotemsexo-aprenda-a-letra-e-apoie-o-protesto-da-turma-da-ribalta.html
http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/artenaotemsexo-aprenda-a-letra-e-apoie-o-protesto-da-turma-da-ribalta.html


61 
 

Anexo 4 

 
 
http://thoth3126.com.br/wp-content/uploads/2014/03/manipula%C3%A7%C3%A3o.png 

 
1-Você constrói o seu corpo ou deixa ser construído? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2-Até que ponto a mídia influencia as pessoas no âmbito: vestimenta, danças, 
músicas, política, etc ? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3-Corpo perfeito, beleza, afinal somos manipulados pela mídia ou tiramos nossas 
conclusões, assumindo o que queremos ser? Somos robôs ou fantoches? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
* Será feito uma reflexão em pequeno grupo: Registrar por escrito para que 

possamos fazer um debate. Colocando o que foi consenso e o que foi polêmico. 

Conclusão:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Questionário: 

1-Depois de ter participado da implementação Pedagógica, o que é dança de salão 
para você? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2-O que você achou das nossas aulas de dança de salão?  
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3-O que você acha da dança de salão como conteúdo da Educação Física? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4-Qual ritmo de dança de salão que você mais gostou de praticar? 

(   ) Forró (   ) Vaneirão (   ) Soltinho (   ) Salsa 
5-Você gostaria de aprender outro ritmo de dança de salão que não foi contemplado 
em nossas aulas? Qual? 
R:__________________________________________________________________ 
6-Você acha que nossas aulas contribuiu alguma coisa em sua vida? Comente. 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
7-O que você aprendeu sobre preconceito? Alguns tipos de preconceito estão 
presentes nas aulas de Educação Física? Quais? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
8- você acha que a mídia influencia em nosso dia a dia? Comente. 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9-Depois de ter participado da implementação do projeto de dança de salão, você 
acha que dança é só para mulheres? Comente. 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp2289504.jpg

