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Resumo: O presente Material Didático Pedagógico (MDP) tem como 

objetivo, promover possibilidades no desenvolvimento do conteúdo dança nas 

aulas de educação física bem como compreender os movimentos do corpo, e 

suas formas variadas de manifestações. Este MDP justifica-se pelo fato da dança 

ser conteúdo estruturante da Educação Física e pouco desenvolvida nas escolas 

como conhecimento pedagógico. Entende-se que uma das dificuldades acerca 

desta pratica é a falta de conhecimento sobre dança, daí a importância de alguns 

apontamentos teóricos que serão destacados no decorrer do trabalho. Optou-se 

por trabalhar o conteúdo Dança, pautado na pedagogia histórico-crítica, 

acreditando que através desta, podem-se desenvolver os conteúdos de forma 

mais contextualizada, em função das necessidades sociais a que estes devem 

responder. Sendo assim, apresentamos a Dança Criativa como conteúdo básico 

por acreditar que este possibilite o acesso de todos na realização das atividades 

propostas. Ao possibilitar a liberdade de movimento, este estilo favorece a não 

exclusão e a não classificação dos alunos. A experimentação e busca do 

movimento estará embasada na Teoria de Laban. Segundo Verderi (1998, p.38) 



“Componentes essenciais para a dança, segundo Laban, são o espaço, o tempo, 

o peso e a fluência [...] o autor preocupava-se em expressar as emoções através 

do movimento humano”. Através dos quatro componentes, o aluno pode perceber 

e descrever o movimento humano com o auxílio de movimentos contrastantes. No 

processo de criação, a liberdade de movimento é buscada dentro da realidade do 

aluno, respeitando as experiências corporais empíricas de cada um e que estas 

sejam relevantes para a produção artística corporal. O MDP aborda o conteúdo 

de Dança e o elemento articulador “corpo” para o desenvolvimento da cultura 

corporal do educando, sendo constituído por um referencial teórico e por 

orientações metodológicas, onde o conteúdo está separado por temas. Para a 

avaliação do projeto será realizado um diário de campo para o relato das ações 

previstas e dos resultados obtidos. Será realizada também uma avaliação junto 

aos alunos para determinar a relevância das ações propostas. Essa prática requer 

um novo questionário sobre dança retornando a questões iniciais em novas 

situações, refletindo sobre as transformações da realidade que as ações 

produziram, realizando uma análise de suas compreensões. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A dança acompanha o homem praticamente desde os primórdios da 

humanidade. Barreto (2005, p.83) afirma que “Dançar é essencial à formação 

humana e seu ensino na escola tem o potencial de contribuir para a construção 

de um processo educacional mais harmonioso e equilibrado”.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Educação Física (DCE) do 

Paraná a dança possui características para a formação do cidadão, contribui para 

a saúde, enriquece a socialização e pode discutir os diversos aspectos culturais 

dos povos (PARANÁ, 2008). 

Mesmo a dança sendo um conteúdo estruturante da Educação Física, 

sabe-se que é pouco desenvolvida na escola, dentro de uma sequência 

pedagógica adequada. Muitos profissionais deixam de trabalhar esse conteúdo 

pela falta de conhecimento específico, por acharem difícil de ser ensinado ou 

muitas vezes pela dificuldade em relação à participação dos alunos. Em raros 

momentos que este conteúdo é trabalhado, muitas vezes estas danças são 

realizadas de forma automática e mecânica, desprovida de sentido, onde o aluno 

não precisa nem deve questionar, simplesmente executar de forma automática os 

movimentos e a coreografia. Marques (2007, p.31) reforça dizendo que “em 

princípio a escola estaria mais engajada com as danças criadas com finalidades e 

intenções artísticas...” A autora ainda comenta que “na grande maioria dos casos, 

professores não sabem exatamente o que, como ou até mesmo porque ensinar 

dança na escola” (p.22).  Porém é necessário que ela de fato seja contemplada 

nas aulas de Educação Física como conteúdo permanente.  

  Neste contexto, o foco principal deste MDP é fortalecer e reafirmar a 

possibilidade de trabalhar com o conteúdo dança na escola, buscando a 

valorização desta prática e enfatizando a importância da dança e seus benefícios. 

O desafio é proporcionar uma análise sobre o conceito e a cultura da dança 

no ambiente escolar e possibilitar uma proposta de ensino aprendizagem, 

pautada na Pedagogia Histórico Crítica, com alunos dos 6ºs Anos, através de 

estudos em forma de textos, pesquisas, debates e trabalhos, além de práticas 

corporais em dança, explorando a capacidade de expressão e criatividade dos 



alunos, colaborando assim com a formação de indivíduos mais sensíveis, críticos, 

criativos e transformadores.  

Marques (2001) aponta que para que o processo pedagógico seja 

significativo para o aluno e possibilite sua ação crítica e consciente no mundo a 

que pertence é necessário à valorização dessa realidade histórica, social, cultural 

e política na qual ele encontra-se inserido.  

Dentro desta perspectiva, é importante vencer barreiras apresentando aos 

alunos os diversos tipos de dança e, sobretudo instigando-os a explorar os 

movimentos de sua própria cultura corporal em um processo coletivo de 

conhecimento e reconhecimento do próprio corpo, do corpo do outro e a inter-

relação desses corpos com o mundo e com as coisas deste mundo. 

Verderi (1998) cita a importância de favorecer o surgimento de uma cultura 

corporal que tenha como objetivo enfocar nas necessidades e nos desejos de que 

o corpo necessita para realizar-se como tal, para assim, estarmos confirmando 

um agir pedagógico em busca do uno, rompendo com práticas pedagógicas 

manipulativas onde apenas a execução de movimentos preestabelecidos é 

considerada. 

Desta forma enfatiza-se o desenvolvimento de atividades teórico-práticas 

de cunho educativo, pois não estamos interessados em formar artistas ou 

dançarinos, por isso a dança deve ser abordada de forma criativa e expressiva. 

Ao possibilitar a liberdade de movimento favorecemos a não exclusão e a não 

classificação dos alunos.  

Acredita-se que a Dança Criativa possa suprir as expectativas do ensino da 

dança na escola, pois leva o aluno a ser verdadeiro naquilo que faz, mostra que 

ele pode dançar, criando movimentos de acordo com a sua expressão corporal, 

incorporando experiências trazidas e relacionadas ao seu cotidiano, favorecendo 

a aprendizagem e criando situações onde todos participem de forma livre e 

espontânea. 

 Como Marques (2001, p.82) descreve “É principalmente o discurso da 

‘livre expressão’, do ‘movimento natural’ ou da ‘dança espontânea’, presente nas 

práticas de ‘dança criativa’, que melhor delineia suas propostas e objetivos”.  



Por último, a afirmação de que ‘toda a criança adolescente tem o direito de 

dançar’ é um dos princípios praticamente inabaláveis da ‘dança criativa’. 

(MARQUEZ, 2001) 

O referido MDP está apresentado como forma de unidade didática e tem 

por objetivo promover possibilidades no desenvolvimento do conteúdo dança nas 

aulas de educação física. Terá como base os passos sugeridos pela Pedagogia 

Histórico-Crítica abordando o conteúdo de Dança e o elemento articulador “corpo” 

para o desenvolvimento da cultura corporal do educando. É constituído por um 

referencial teórico e por orientações metodológicas. As orientações metodológicas 

estão divididas em quatro temas seguidos de sugestões para avaliação: Tema 01 

- Diagnóstico da realidade; Tema 02 - Contextualizando a dança; Tema 3 - 

Conhecendo danças e, Tema 4 - Produzindo danças.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este tópico tem por objetivo subsidiar os professores com um referencial 

teórico, auxiliando na compreensão da proposta. É dividido em dois itens: Cultura 

Corporal e Dança e a Pedagogia Histórico-crítica. 

 

2.1 Cultura Corporal e Dança 

A dança acompanha o homem praticamente desde os primórdios da 

humanidade. Os povos antigos dançavam pelas mais diversas motivações, 

estando ela presente nos principais acontecimentos das sociedades antigas. 

Para Oliveira (1983, p.14): 
 

Uma das atividades físicas mais significativas para o homem antigo 
foi a dança. Utilizada como forma de exibir suas qualidades físicas 
e de expressar os seus sentimentos, era praticada por todos os 
povos [...] A dança primitiva podia ter características 
eminentemente lúdicas como também um caráter ritualístico, onde 
havia demonstrações de alegria pela caça e pesca feliz ou a 
dramatização de qualquer evento que merecesse destaque como 
os nascimentos ou funerais. 
 

Nanni (1995, p.8) relata que “desde os tempos imemoráveis a dança como 

atividade humana é forma de manifestação, a primeira, também como comunhão 

mística do homem com a natureza e com os Deuses”. Verderi (1998, p.35) ainda 



diz que “o homem primitivo dançava por inúmeros significados: caça, colheita, 

alegria, tristeza, exorcismo de um demônio, casamento, homenagem aos Deuses, 

à natureza etc.” Oliveira (1983, p.15) complementa afirmando que “as danças 

representavam um papel fundamental no processo da Educação, na medida em 

que se faziam presentes em todos os ritos que preparavam os jovens para a vida 

social”. 

 Ainda, Nanni (1995) trata a dança como arte conceitual, portanto, é forma 

de comunicação e expressão, é uma das manifestações inerentes à natureza do 

homem, presente nos acontecimentos de sua vida. Ela estabelece íntima relação 

com as emoções e sentimentos humanos; antecede como forma de comunicação 

à própria linguagem falada, característica hoje tão escassa ao homem 

contemporâneo. 

Diante disso, Verderi (1998) também faz alguns apontamentos sobre a 

dança utilizada para expressar a corporeidade dos alunos e dos homens deste 

mundo. Hoje, graças à evolução que ela sofreu, ao longo dos tempos, podemos 

usufruir de seus movimentos, de sua magia, de sua expressão e plasticidade para 

aprimorarmos os movimentos, a magia, a expressão e a criatividade de nossos 

alunos. Nesse sentido, “ela é uma possibilidade de expressão e também de 

comunicação humana que, através de diálogos corporais e verbais, viabiliza o 

autoconhecimento, os conhecimentos sobre os outros, a expressão individual e 

coletiva e a comunicação entre as pessoas”. (BARRETO, 2005, p.101) 

Nanni (1995, p.182) corrobora afirmando que “a Dança, tendo como fator 

fundamental o movimento, transmite e reflete valores sociais do contexto onde se 

acha engajado e, portanto, poderá contribuir para o processo de renovação e 

transformação do ser humano”. 

 Em nossa sociedade atual onde a escola está inserida, é imprescindível 

que se busquem formas de educação que considere os movimentos, gestos, 

sons, luminosidade, sensações, ações, emoções, enfim, para tudo aquilo que se 

vive em casa, na rua e em outros espaços. Enquanto se ensina Dança é possível 

estimular os educandos para isto que nos parece tão simples e óbvio, mas ainda 

assim fica esquecido na maior parte das propostas de ensino de Dança. 

(BARRETO, 2005) 



Assim na escola, é importante oferecer ao aluno a oportunidade de 

elaborar seus próprios movimentos e ser agente do conhecimento. A dança, 

assim, vai desenvolver a iniciativa e a autonomia, qualidades voltadas à liberdade 

de ser e estar no mundo. Os seres humanos estão sendo padronizados, 

principalmente por influência dos meios de comunicação, hoje impregnados pela 

globalização. Isso rotula as formas das pessoas agirem, tornando-as igual no 

dançar, vestir, sentar etc. (BREGOLATO 2007) 

Diante dessas considerações é oportuno destacar que a dança nas aulas 

de EF não deve priorizar a execução de movimentos corretos e perfeitos dentro 

de um padrão técnico imposto, gerando a competitividade entre os alunos. Deve 

partir do pressuposto de que o movimento é uma forma de expressão e 

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

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

auto expressão e aprendendo a pensar em termos de movimento (SCARPATO, 

2001).  Movimento este que é nato no ser humano. Barreto (2005, p.78) nos diz 

que “É interessante olhar para o universo e imaginar que tudo nele tem 

movimento, ritmo, forma, harmonia, enfim, tudo tem uma expressão, e mesmo 

sem ter consciência disso, tudo dança”. 

 
O movimento, portanto, revela evidentemente muitas coisas 
diferentes. É o resultado, ou da busca de um objeto dotado de 
valor, ou de uma condição mental. Suas formas e ritmos mostram a 
atitude da pessoa que se move numa determinada situação. Pode 
tanto caracterizar um estado de espírito e uma reação, como 
atributos mais constantes da personalidade. O movimento pode ser 
influenciado pelo meio ambiente do ser que se move (LABAN, 
1978, p.20). 

 
 

No contexto desses conhecimentos, cumpre-nos assinalar que ao iniciar 

um novo conteúdo, devem-se levar em conta as características do grupo, o meio 

sociocultural e principalmente o desenvolvimento e interesse do aluno, para que a 

resposta dada pelos mesmos seja a melhor, superando assim as dificuldades em 

relação ao ensino e a inserção dança no ambiente escolar. 

Nanni (1995) faz uma reflexão acerca da inclusão dos elementos de cultura 

regional ou local em um programa de Dança – Educação com a implementação 

de fatos históricos que exclui a hegemonia da cultura dominante permitindo a 



participação mais ativa e dinâmica dos alunos nas aulas de dança. Oferece 

descoberta de possibilidades de formas de movimentos pela percepção dos 

componentes de seu corpo social e cultural onde as características individuais e 

da coletividade se fazem evidentes e consequentemente veicula o engajamento 

no comprometimento social como consequência da ação e emancipação da 

dança contextualizada. 

Através dos tempos, com as mudanças culturais sofridas pelas 
comunidades a dança vai também acompanhando o processo 
evolutivo, adaptando-se, às vezes, espontaneamente como uma 
aquisição do próprio homem, outras vozes quase que impostas por 
culturas dominadoras. Assim, a dança se modifica muitas vezes, 
tornando-se algo totalmente importado, desvinculada das raízes do 
homem que está praticando (NANNI, 1995, p.75). 

 

Para que tal intuito seja modificado é importante que nas aulas de dança o 

aluno possa desempenhar papéis sociais e também promover reflexões, 

analisando as culturas dominantes impostas pela mídia e relacioná-las a sua 

cultura local e ou regional na qual ele encontra-se inserido dentro da sociedade, 

seja ela qual for. 

 Diante dessas considerações é oportuno destacar que no processo de 

ensino e aprendizagem, o professor de Educação Física deve apresentar 

mecanismos capazes de desenvolver ações, criando situações satisfatórias de 

aprendizagem e enriquecendo os conteúdos de suas aulas. As atividades devem 

contemplar técnicas de conscientização, expressão corporal, apreciação de 

vídeos com espetáculos de dança, textos informativos sobres os diversos tipos de 

dança e atividades rítmicas, estimulando assim, a criatividade e a criticidade dos 

educandos e cativando-os para a realização das atividades. 

Barreto (2005) destaca que ao dançar, construímos “realidades” diferentes 

da realidade que experienciamos cotidianamente... contribuindo para a formação 

de indivíduos mais sensíveis, críticos, criativos e transformadores.  

Assim, destaca-se que a inclusão da dança no currículo escolar acaba por 

se transformar em uma maneira de desenvolver e aprimorar o ser humano de 

todas as classes sociais, e não mais privilégio de uma única classe. Percebe-se 

então, que a dança tem muito a contribuir com a Educação Física para atingir os 

objetivos propostos em seus documentos norteadores. 



       A dança pode contribuir para a Educação Física, através de diferentes 

objetivos porem, para Marques (2001), o maior objetivo das aulas que abordam o 

conteúdo dança resume-se em transformar os alunos em melhores pensadores 

de arte, melhores consumidores e espectadores. É considerar a dança como 

fonte de autoconhecimento, e não como técnica acabada.  

Quanto à metodologia para o ensino de Dança nas escolas pode-se 

destacar, que de forma abrangente, o professor trabalha visando à autonomia, à 

liberdade e o potencial criador dos educandos, incorporando métodos de ensino 

de Dança que promovam as experiências dos mesmos, vivenciando aspectos da 

sua própria realidade, e que os permitam transcender a ela, recriando-a e 

transformando-a. 

 Barreto (2005, p.105), destaca que: 

A metodologia para o ensino de Dança na escola poderia, de forma 
abrangente, visando à autonomia, à liberdade e o potencial criador 
dos educandos, incorporar métodos de ensino de Dança que 
promovessem experiências em que vivenciassem aspectos da sua 
própria realidade, e que os permitissem transcender a ela, 
recriando-a e transformando-a. 
 

Por concluinte destaca-se que verdadeira educação deve formar o homem 

para a vida, devemos a nossos alunos formação de valores e de metas. Espera-

se formá-lo criticamente sobre os diversos assuntos – em se tratando deste 

componente curricular que o vivencie, saiba valorizá-lo e apreciá-lo cada vez mais 

e melhor. 

 

2.2 A Pedagogia Histórico Crítica 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 trouxe profundas 

mudanças para o Sistema Educacional Brasileiro, refletindo a realidade das 

grandes transformações pelas quais toda a sociedade atravessa neste início de 

século, tornando mais evidente que a ação pedagógica é determinante na 

formação do indivíduo autônomo e construtor de um mundo em constante 

transformação (PPP, 2013). 

Neste contexto podemos discorrer que a Educação Física transitou em 

diversas perspectivas teóricas, desde as mais reacionárias até as mais críticas. 

Baseando-se nestas teorias tornou-se possível sistematizar e pensar em uma 



nova proposta, com vistas á avançar sobre a visão hegemônica aplicada á 

Educação Física. 

Sendo assim, os pressupostos das teorias críticas fornecem todo 

embasamento para configuração da Educação Física na atualidade, esta que tem 

como objeto de estudo e ensino a cultura corporal – relacionando o movimento 

humano, historicamente constituído, ao cotidiano escolar em todas as suas 

formas e manifestações culturais, políticas, econômicas e sociais.  

Nesta proposta didática, baseada na Pedagogia Histórico-Crítica, deve-se 

dar oportunidade a todos os alunos para que desenvolvam suas potencialidades 

de forma democrática e não seletiva, visando o domínio teórico dos conteúdos em 

função das necessidades sociais a que deve responder. 

Para Gasparin (2003, p.10): 

Em seu conjunto, essa metodologia de ensino-aprendizagem 
apresenta três características desafiadoras: 1) nova maneira de 
planejar as atividades docentes-discentes; 2) novo processo de 
estudo por parte do professor, pois todo o conteúdo a ser 
trabalhado deve ser visto de uma perspectiva totalmente diferente 
da tradicional; 3) novo método de trabalho docente-discente, que 
tem como base o processo dialético: prática-teoria-prática. 

  

A elaboração do PPP da escola evidencia a intencionalidade da escola 

pública, ou seja, a de propiciar ao aluno, uma educação sustentada por um ensino 

e aprendizagem de qualidade, garantindo seu acesso e permanência, visando 

contribuir com seu desenvolvimento, sua formação de cidadão. (PPP, 2013) 

 Segundo Gasparin (2003) essa proposta pedagógica apresenta cinco 

passos metodológicos: 

 A elaboração do PPP da escola evidencia a intencionalidade da escola 

pública, ou seja, a de propiciar ao aluno, uma educação sustentada por um ensino 

e aprendizagem de qualidade, garantindo seu acesso e permanência, visando 

contribuir com seu desenvolvimento, sua formação de cidadão.  

Segundo Gasparin (2003) essa teoria apresenta cinco passos 

metodológicos: 

A Prática Social Inicial: Saviani (Apud GASPARIN, 2003) afirma que a 

prática social do conteúdo é o ponto de partida de todo o trabalho docente. 

Consiste este passo, no primeiro contato que o aluno mantém com o conteúdo 



trabalhado pelo professor. Ao dialogar com seus alunos sobre o tema a ser 

estudado mostrará a eles o quanto já conhecem sobre o assunto, evidenciando, 

que a temática desenvolvida em sala de aula, está presente na prática social, ou 

seja, em seu dia a dia. 

Já a Problematização constitui o elo entre a prática e a instrumentalização. 

A problematização é o fio condutor de todas as atividades que os alunos 

desenvolverão no processo de construção do conhecimento. “Representa o 

momento do processo em que essa prática social é posta em questão, analisada, 

interrogada, levando em consideração o conteúdo a ser trabalhado e as 

exigências sociais de aplicação desse conhecimento.” (GASPARIN, 2003, p.36). 

Relata ainda que os conteúdos devem ser trabalhados em várias dimensões, tais 

como: Conceitual ou Científica, Histórica, Social, Econômica, Religiosa, Política e 

Estética. Identificando estas dimensões e discutindo com os alunos sobre os 

principais problemas postos pela prática social e pelo conteúdo. (GASPARIN, 

2003) 

Na Instrumentalização, terceiro passo do método realiza-se através de 

ações didático-pedagógicas para a aprendizagem. Gasparin (2003) cita que os 

educandos e o educador agem no sentido da efetiva elaboração da 

aprendizagem, através da apresentação sistemática do conteúdo por parte do 

professor e por meio da ação intencional dos alunos de se apropriarem desse 

conhecimento. Relata ainda que os conteúdos devem ser trabalhados em várias 

dimensões, tais como: Conceitual ou Científica, Histórica, Social, Econômica, 

Religiosa, Política e Estética. Identificando estas dimensões e discutindo com os 

alunos sobre os principais problemas postos pela prática social e pelo conteúdo. 

A Cartase é a fase em que o educando sistematiza e manifesta o que 

assimilou dos conteúdos e dos métodos de trabalho usados na fase anterior 

Gasparin (2003). 

É o momento em que devem ser retomados os objetivos propostos na 

Prática Social Inicial e trabalhados nas fases subsequentes, verificando se foram 

atingidos pelos alunos. Esta fase pode ser traduzida em dois momentos: 

 Elaboração teórica da nova síntese: Este é o momento em que o aluno 

manifesta para si mesmo o quanto aprendeu. 



 Expressão prática da nova síntese: Este é o momento da avaliação que 

traduz o crescimento do aluno, que expressa como se apropriou do 

conteúdo, como resolveu as questões propostas, enfim, como 

reconstituiu seu processo de concepção da realidade social. 

(GASPARIN, 2003) 

A Prática Social Final representa a nova proposta de ação a partir do 

conteúdo aprendido. Professor e alunos se modificaram intelectualmente e 

qualitativamente em relação as suas concepções sobre o conteúdo que 

reconstruíram, passando de um estágio de menor compreensão científica, social 

e histórica a uma fase de maior clareza e compreensão. 

A Prática Social Final é a confirmação de que aquilo que o 
educando somente conseguia realizar coma ajuda dos outros, 
agora o consegue sozinho, ainda que trabalhando em grupo. É a 
expressão mais forte que de fato se apropriou do conteúdo, 
aprendeu, e por isso sabe e aplica. É o novo uso social dos 
conteúdos científicos aprendidos na escola (GASPARIN, 2003, 
p.146). 

 

Portanto é papel da escola formar sujeitos conscientes, participativos, 

comprometidos, reflexivos, que busquem a transformação da sociedade em que 

está inserido através de um olhar crítico.  

É fundamental despertar nos alunos a capacidade de saber pensar, mas é 

inadequado impor o que se deva pensar. Do educador espera-se, que saiba 

motivar esse processo de questionamento crítico e criativo.  

Necessitamos de um esforço teórico que promova a análise e reflexão 

sobre nossa prática e nos leve a respostas sobre questões pertinentes à nossa 

tarefa.  Que tenhamos novos olhares para os corpos dos alunos, para nossa sala 

de aula, e para nosso agir pedagógico, e assim, realizar a emergência de novas 

possibilidades educacionais.  

 

 

 

 

 

 



3. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 Neste momento serão apresentadas as ações didáticas identificando nas 

atividades os passos da Pedagogia Histórico-Critica. Há que se destacar que as 

ações da Prática Social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse e 

Prática Social Final do Conteúdo, não podem ser vistas como etapas 

independentes e sequenciais. Elas costuram as aulas e acontecem à medida que 

as dificuldades, necessidades e interesses dos alunos surgem, bem como as 

investigações docentes acontecem, no decorrer do processo. A partir do exposto 

vale ressaltar que estas ações não acontecem de forma linear, ou seja, muitas 

vezes o professor irá problematizar, instrumentalizar a prática corporal e em 

seguida problematizar novamente. Todo o processo vai sendo tecido 

conjuntamente no cotidiano das aulas. 

As atividades serão realizadas com a utilização de textos, imagens, vídeos, 

atividades teórico- práticas. O espaço físico a ser utilizado na aplicação do 

projeto, contará com sala de aula, auditório, quadra de esportes e o pátio da 

escola, como ambientes de integração e para diversificação de cenários na 

dança.  

Será aplicado em 32 horas/aulas que abordarão as seguintes temáticas 

relacionadas à dança: Diagnóstico da realidade, Contextualizando a dança, 

Conhecendo danças e produzindo danças. Cada fase será embasada por 

atividades teóricas e práticas desenvolvidas na sequência descrita abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.canstockphoto.com.br/foto-imagens/dan%C3%A7a.ht  

Após a apresentação do Projeto e da Unidade Didática para os alunos será 

iniciado o processo de implementação, a partir do primeiro passo da Pedagogia 

Histórico-Crítica: A prática social inicial.  

Nesta fase a intenção é realizar um diagnóstico da realidade. É o momento 

de um diálogo inicial com os alunos com o objetivo de investigar o conhecimento 

que os mesmos já possuem em relação ao conteúdo que será ensinado. Neste 

momento acontece a Prática Social Inicial do conteúdo.  

Como primeira atividade, utilizaremos um questionário como instrumento 

para diagnosticar como a dança está inserida no ambiente escolar e o significado 

para os alunos enquanto conteúdo de ensino. Pretende-se também verificar 

através do questionário diagnóstico, qual é a visão que os estudantes apresentam 

sobre dança e sua importância para formação humana, e analisar as concepções 

e dificuldades em relação à dança como conteúdo nas aulas de Educação Física. 

  

Atividade 1 - Questionário 

Instigar os alunos para que falem sobre o que entendem por “Dança”, 

através de alguns questionamentos como: 

1 – O que você entende por dança? 

2 – Você gosta de dançar? 

3 – Em seu dia-a-dia você costuma dançar? Em que local? 



4 – E na escola, você já vivenciou a dança? 

5 – Em que momento você utilizou a dança na escola? 

6 – Caso tenha vivenciado este conteúdo nas aulas de Educação Física, de 

que forma ele foi abordado? 

7 – De que forma eram realizadas as atividades práticas? 

8 – O que você pensa sobre o ensino da dança nas aulas de Educação 

Física? 

9 – Qual a importância da dança para você? 

10 – Em sua opinião quais as dificuldades que você encontra no momento 

de dançar? 

 

Atividade 2 – Vivências Rítmicas 

Oportunizar aos alunos as vivências rítmicas, deixando-os bastante livres 

para que possam demonstrar o que sabem na prática sobre o conteúdo. 

A) Alongamento: Realizar um alongamento articular, destacando os 

principais grupos musculares; 

B) Aquecimento: Aquecer dançando ao som da música: Vem mexer, vem 

dançar... 

(Henn, 2014)  

C) Ao ritmo da música: Ao som de variados ritmos musicais pedir para 

que os alunos movimentem-se pelo espaço dançando conforme a 

música. Solicitar que observem os variados movimentos de locomoção, 

como: andar, correr, saltar, saltitar, deslizar, rolar e girar.  

D) Explorando Movimentos: Dando sequência na atividade, sugerir 

alguns comandos, tais como: 

- Andar, seguindo o ritmo da música, explorando todo o espaço da sala, 

movimentando-se conforme o desejo individual; 

- Andar explorando os calcanhares; 

- Andar apenas com a lateral externa dos pés; 

- Andar sentindo cada parte do pé tocar o chão; 

- Andar firme, determinado e só mudar de direção quando não der mais 

para continuar, sempre em linha reta e de acordo com o ritmo da 

música; 



- Andar em linha interrompidas, sempre que encontrar um colega 

realizar uma virada repentina; 

- Andar em linhas sinuosas; 

- Andar em diferentes níveis do espaço (alto, médio, baixo); 

- Andar de costas, lado, frente, nos diferentes níveis; 

- Andar com passos pequenos e lentos e pequenos e rápidos (imitando 

animais); 

- Andar com os passos grandes e lentos e grandes e rápidos (imitando 

animais); 

E) Formar grupos de acordo com números indicados: Os alunos 

devem correr ou saltitar pelo pátio, acompanhando o ritmo de uma 

música. Então, o professor deve gritar um número, por exemplo, três. 

Nesse instante, sem parar de se deslocar, os alunos devem formar 

grupos de três, continuando a se deslocar com essa formação, até o 

próximo comando. (FREIRE, SCAGLIA, 2009). 

F) Atravessando o caminho: Os alunos dispostos pela sala, se 

movimentando ao som de uma música, ao comando do professor os 

alunos deverão deslocar-se saltitando, saltando, deslizando, girando ou 

rolando. 

Em seguida determinar um caminho, onde os alunos deveram passar 

por ele de maneiras diferentes. Cada aluno terá que, criar uma forma 

diferente de deslocamento. É interessante destacar os níveis do 

movimento, pedindo para que realizem deslocamentos pelos planos 

alto, médio e baixo. 
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Este o momento se inicia o trabalho com o conteúdo sistematizado e tem o 

intuito de provocar no aluno o interesse em aprender o conteúdo apresentado, ou 

ampliar o conhecimento que este já possui. São abordados os principais 

problemas diagnosticados na prática social inicial do conteúdo. Esta fase é 

definida como Problematização. 

Para isso devem ser levantadas algumas questões, em relação às 

dimensões do conteúdo a serem trabalhadas: 

 Conceitual/Científica: Nesta dimensão busca-se levar o aluno a refletir 

sobre as diversas manifestações dançantes pertencentes ao nosso 

patrimônio cultural, nos diferentes contextos e em épocas diferentes. 

Fazer uma análise de alguns conceitos errôneos que as pessoas têm 

sobre a Dança. 

 Histórica: Instigá-los a pensar sobre os diversos tipos de dança que 

eles conhecem, citando outros estilos, sempre buscando destacar a 

cultura popular e as danças que estão relacionadas nas DCEs.  

 Social: Abordar questões referentes ao preconceito, discutindo 

questões de gênero e problematizar a ideia, em nossa cultura, de que o 

homem não dança. 



Questões relacionadas à inclusão, também podem ser discutidas, 

deixando claro para o aluno que não há jeito certo ou errado de dançar. 

Todos podem dançar independente de biótipo, etnia ou nível de 

habilidade. 

 Econômica: Desmistificar conceitos de que “dançar é para poucos”, 

devido à padronização de movimentos impostos pela sociedade, bem 

como devido a questões financeiras (dificuldades em frequentar uma 

escola especializada de dança).  

Demonstrar e expor algumas danças expostas pela mídia pode ser um 

enfoque importante para a formação do senso crítico dos alunos.  

 Religiosa: Levá-los a pensar como a dança esteve inserida ao longo 

dos tempos, nas diversas atividades sociais e de cunho religioso. 

 Estética: Valorizar a ideia da apreciação de danças, como forma de 

lazer, integração social e como parte da história de cada comunidade.  

Destacar a dança como arte, expressão do corpo, onde podemos 

demonstrar todos os nossos sentimentos sem utilizar palavras. 

 

Atividade 03 – Fala Sério ou Com Certeza 

Tendo como base as dimensões do conteúdo exemplificadas acima e as 

respostas dadas pelos alunos no questionário diagnóstico, realizar afirmações 

que serão utilizadas como base para atividade, que terá como objetivo principal 

promover a reflexão, o debate e uma visão diferenciada e mais abrangente em 

relação ao conteúdo. 

Separar a turma em dois grupos para uma brincadeira chamada FALA 

SÉRIO ou COM CERTEZA. Para cada indagação os grupos deverão responder 

FALA SÉRIO para as afirmações que julgarem incorretas ou COM CERTEZA 

para as afirmações que julgarem corretas. Essas afirmações serão mencionadas 

pela professora e elas farão referências as dimensões conceitual/científica, 

histórica, social, econômica, religiosa e estética pertencentes ao conteúdo Dança. 

Quando a afirmação for incorreta, a afirmação correta aparecerá em um slide 

apresentado pela professora. Posteriormente algumas destas afirmações serão 

descritas e utilizadas para confecção de um painel. Esta atividade tem como 

principal objetivo levar os alunos a refletir de maneira mais ampla sobre o 



contexto cultural de dança na escola e na sociedade, através de um diálogo entre 

educador e educandos.  

   

Atividade 04 – Vivências Rítmicas 

A) Alongamento: Realizar um alongamento articular, solicitando que os 

alunos destaquem qual o grupo muscular está sendo alongado. 

B) Aquecimento:  

Cantiga de roda: Mazu, mazu. 

Inicia-se a dança, com um círculo e apenas um integrante do grupo no 

centro. 

Para dentro e para fora, mazu, mazu... 

Para dentro e para fora, mazu, mazu, mazu. 

Eu limpo esta janela, mazu, mazu... 

Eu limpo esta janela, mazu, mazu, mazu. 

Eu corro e dou um pulo, mazu, mazu... 

Eu corro e dou um pulo, mazu, mazu, mazu. 

Eu pego um companheiro, mazu, mazu... 

Eu pego um companheiro, mazu, mazu, mazu. (Neste momento o 

companheiro escolhido deve ir para o centro do círculo).  

 Eu danço engraçadinho, mazu, mazu... 

Eu danço engraçadinho, mazu, mazu, mazu. 

  Deve-se repetir a cantiga, até que todos tenham saído círculo. 

(HENN, 2014)  

C) Escravos de Jó 

Primeiramente, devemos ensinar aos alunos a cantiga Escravos de Jó... 

Escravos de Jó 

Jogavam caxangá, 

Tira, põe 

Deixa ficar 

Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue, zigue, zá 

Guerreiros com guerreiros  

Fazem zigue, zigue, zá 



Em círculo, de mãos dadas, todos procuram cantar Escravos de Jó, 

rodando para o lado direito (abrindo e depois fechando as pernas). No momento 

em que cantarem “tira”, os alunos elevam o pé do chão; em “põe”, voltam o pé no 

chão; em “deixa ficar”, permanecem parados; durante o “zigue-zigue-zá”, colocam 

os pés para frente, para trás e para frente outra vez. (DARIDO, SOUZA JÚNIOR; 

2007) 
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Esta fase, Instrumentalização, tem por objetivo ampliar o conhecimento dos 

alunos em relação ao conteúdo proposto. Várias atividades teóricas e práticas 

para aquisição do novo conhecimento. 

 

 

Atividade 05 - Um pouco de História... 

A) Assistir o Vídeo: História da Dança 

https://www.youtube.com/watch?v=_UHhhNL7YEY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_UHhhNL7YEY


B) Leitura do Texto 

 

Texto 1 - Evolução histórica da dança 
  

Os primeiros documentos sobre a origem da dança são provenientes de 

descobertas das pinturas e esculturas gravadas nas pedras das cavernas. A 

dança é tão antiga como a própria vida humana. Nasceu na expressão das 

emoções primitivas, nas manifestações, na comunhão mística do homem com a 

natureza.  

O homem que ainda não falava se utilizou do gesto rudimentar para 

expressar suas emoções num ritmo natural. A dança fazia parte de todos os 

acontecimentos de sua vida: nascimento, casamento, mortes, caça, guerra onde 

exibiam suas lutas, fertilidade e acasalamento, cerimônias tribais, vitórias, paz, 

colheita, festas do sol e da lua, enfim, a dança tinha o significa de glorificação e 

agradecimento por tudo em suas vidas, ressaltando a importância dessa arte 

nessa época.  

A dança como toda atividade humana, passou por processos de 

transformações durante a existência social dos homens. Assim a dança do poder 

místico, que agia sobre os homens, espírito e deuses, transformou-se numa 

dança de propriedade humana, contagiando os homens sua ação puramente 

estética. A dança religião extinguiu-se, cedendo lugar a dança arte.  

As culturas tribais evoluídas, que estabeleceram ligação imediata com as 

grandes civilizações, apresentavam em sua cultura dois tipos de dança: a dança 

camponesa (popular, campesina e de folclore), e a dança da cultura senhorial 

(aristocrática) para a distração dos reis e nobreza.  

Essa reviravolta no domínio da dança deu origem a dança arte das grandes 

civilizações; e ao mesmo tempo em que a dança da cultura camponesa legou seu 

patrimônio coreográfico ao folclore dos povos de hoje.  

Desde então a dança evoluiu se ramificando e estabelecendo formas e 

gêneros diversos, como o bale clássico, dança de salão, dança moderna, 

contemporânea, entre outras.  

Fonte: FAHLBUSCH, H. Dança moderna e contempôranea. Rio de Janeiro: 

Sprint,1990. 



Atividade 06 - Ampliando seus conhecimentos ... 

De acordo com as orientações das DCE’s de Educação Física o conteúdo 

Dança deve ser subdividido em outros conteúdos básicos e específicos de acordo 

com os níveis e modalidades de ensino.  

Neste momento é importante destacar os principais tipos de dança 

sugeridos nas DCE’s. Para tal, será desenvolvida uma atividade para leitura e 

debate do texto 02. 

 

Texto 2 – Tipos de Dança 
 

Danças Folclóricas 

A dança folclórica representa uma das manifestações espontâneas da 

gente dos campos e das cidades. Ela não tem autor conhecido, é obra do povo 

que a cria. 

As danças folclóricas vão passando de geração a geração, valorizando e 

perpetuando a tradição de uma cultura. 

A dança popular e folclórica é uma forma de representar a cultura regional, 

pois retrata seus valores, crenças, trabalho e significados. Dançar a cultura de 

outras regiões é conhecê-las, é de alguma forma se apropriar dela, é enriquecer a 

própria cultura. Realizar a dança de um povo, é se abrir para ela e ser agente da 

união entre as regiões e as nações. Isso justifica a importância de realizar as 

danças folclóricas na escola. (BREGOLATO, 2007) 

“Atualmente, no Brasil, citamos a quadrilha, as rancheirinhas, o maxixe, o 

xote e quantas outras danças representantes de determinadas regiões, com suas 

próprias histórias de exaltação.” Darido e Rangel (2008, p.202) 

De acordo com as DCE’s (PARANÁ, 2008) as danças folclóricas sugeridas 

como conteúdos específicos são: fandango, quadrilha, danças de fitas, dança de 

São Gonçalo, frevo, samba de roda, batuque, baião, cateretê, dança do café, cuá 

fubá, ciranda, carimbo. 

 

Danças de Salão 

A dança de salão, também chamada dança social, é uma das mais 

recentes se for comparada às demais.  



Dança-se desde os mais remotos tempos, mas com pares entrelaçados – o 

que é característica a dança de salão – somente a partir do século XVIII. Nesse 

período, na corte austríaca, surge a valsa, a primeira dança de salão, que no fim 

do século XVIII já era comum nas principais cidades europeias como Londres e 

Paris. Pelo fato dos pares se abraçarem, foi inicialmente considerada imoral e 

condenada pela igreja. (BREGOLATO, 2007) 

De acordo com as DCE’s (PARANÁ, 2008) as danças de salão sugeridas 

como conteúdos específicos são: valsa, merengue, forró, vanerão, samba, 

soltinho, xote, bolero, salsa, swing, tango. 

 

Danças de Rua 

A dança de rua originou-se nos Estados Unidos, em 1929, época da 

quebra da bolsa de Nova York e da grande crise econômica. Músicos e 

dançarinos dos cabarés americanos urbanos, desempregados como 

consequência da crise, passaram a realizar suas performances nas ruas. 

Nas décadas seguintes (30 e 40) outros ritmos de origem afro-americana, como o 

Blues e o Rhytm and Blues influenciaram a dança de rua. No fim dos anos 60, o 

cantor americano James Brown criou um novo ritmo que influenciou muito a 

dança de rua: o Soul (ritmo de origem afro-americana). Mais tarde, o funk 

(também de James Brown), a música Disco e o Rap também influenciaram a 

dança de rua. O Breaking surgiu na década de 80 como uma vertente da dança 

de rua, e foi disseminado pelo mundo rapidamente, tendo como principal 

precursor o americano Michael Jackson. 

Fonte: Portal educacional do Estado do Paraná 

De acordo com as DCE’s (PARANÁ, 2008) as danças de ruas sugeridas 

como conteúdos específicos são: break, funk, house, locking, popping, ragga. 

 

Danças Circulares 

Quando se fala em Danças Circulares em qualquer lugar do mundo onde 

esta prática é conhecida, tem-se como principal referência o nome de Bernhard 

Wosien, bailarino, pedagogo da dança, desenhista e pintor, que dedicou muitos 

anos de sua vida a coletar danças étnicas.  



Em 1976, Bernhard Wosien visitou a Comunidade de Findhorn no norte da 

Escócia e, a pedido de Peter Caddy, um de seus fundadores, ensinou pela 

primeira vez uma coletânea de Danças Folclóricas para os residentes. Bernhard 

Wosien já havia passado dos 60 anos e, encontrou nos grupos de Danças 

Folclóricas, o que estava procurando. Nestas rodas ele vivenciou a alegria, a 

amizade e o amor, tanto para consigo mesmo como para com os outros. 

  Além de Findhorn, o legado de Bernhard Wosien também frutificou e 

continua a frutificar se espalhando pelo mundo de outras formas. Da década de 

70 para os dias de hoje, centenas de danças foram incorporadas ao conjunto do 

que passou a se chamar de “Danças Sagradas Circulares”, "Danças Circulares 

Sagradas", ou somente, "Danças Sagradas". De lá para cá, as danças 

expandiram cada vez mais por todo o mundo. 

Fonte: Portal educacional do Estado do Paraná 

De acordo com as DCE’s (PARANÁ, 2008) as danças de circulares podem 

ser trabalhadas como conteúdos específicos seguindo a seguinte classificação: 

contemporâneas, folclóricas, sagradas. 

 

Danças Criativas 

A dança criativa está contemplada nas DCE’s de Educação Física e podem 

ser trabalhadas como conteúdos específicos em todos aos anos do Ensino 

Fundamental, seguindo os pressupostos norteadores (PARANÁ, 2008).   

Segundo Cunha (1992, p.11) “A dança criativa possui características, 

valores e finalidades eminentemente educativas, por isso ela deveria integrar os 

currículos escolares desde a pré-escola até a universidade”. 

As correntes modernas para a dança e educação propostas pelo bailarino e 

coreógrafo Rudolf Laban, tinham uma preocupação de fazer do ensino de dança 

um meio de desenvolvimento das capacidades humanas de expressão e criação; 

objetivava uma educação essencialmente através da dança. Para Laban (1985), a 

dança na educação permitia uma interação entre o conhecimento intelectual do 

aluno e suas habilidades criativas. (MARQUES, 2001) A autora, ainda comenta 

que Rudolf Laban e Margaret H’Doubler, foram no início do século XX, as 

influências mais significativas na criação e difusão dos discursos e práticas da 



“dança criativa” em âmbito internacional que até os dias de hoje tratam de unificar 

o ensino de dança para crianças. (MARQUES, 2007) 

Bregolato (2007, p.138), contribui destacando que para Laban, “o 

movimento na dança se manifesta na riqueza dos gestos e nos passos utilizados 

no dia-a-dia: em qualquer ação o homem faz uso de movimentos leves ou fortes, 

diretos ou flexíveis, lentos ou súbitos, controlados ou livres”. 

Assim, seu extenso trabalho no sentido de compreender as relações 

existentes entre os elementos de tempo, espaço, peso e fluência presentes no 

movimento humano, possibilitou uma maior clareza dos elementos necessários 

para comunicar suas intenções e sentimentos ao coreografar e ao interpretar 

danças. (MARQUES, 2001) 

Estão também presentes nos discursos e justificativas educacionais da 

‘dança criativa’ a necessidade e a possibilidade de uma educação do ser integral, 

completo, total. Nas aulas, os alunos têm a oportunidade de experimentar, 

explorar, expandir, representar e ‘colocar seu eu’ no processo de configuração de 

gestos e movimentos. (MARQUES, 2001) 

Sendo assim, a bandeira da leitura universal de movimento 

chamada por Laban estaria hoje não somente indo de encontro às 

vivências e concepções de corpo/movimento da sociedade atual, 

mas também comprometendo uma proposta de educação 

contemporânea que valoriza a diversidade de interpretações, a 

multiplicidade de leituras, a polifonia de vozes. (MARQUES, 2001, 

p.86) 

Na dança, a criança pratica a execução fluida de muitas ações corporais 

que se cumprem cotidianamente. Portanto quando tomamos consciência de que o 

movimento é a essência da vida e que toda forma de expressão (seja falar, 

escrever, cantar, pintar ou dançar) utiliza o movimento como veículo, vemos quão 

importante é entender esta expressão externa da energia vital interior. Além dos 

elementos comuns às demais artes, a dança possui sua própria bagagem de 

conhecimentos, tradição, experiência, evolução histórica e princípios, que se 

podem ver em funcionamento nas imagens criadas, nos métodos de estruturação 

aplicados para forjar relações mútuas entre formas unilaterais de movimento e 

nos estilos desenvolvidos. Laban (1990) 

 



Atividade 7 – Dança das Cadeiras 

As cadeiras estarão dispostas em círculo sendo uma a menos do que o 

número de alunos. Haverá uma caixa ao lado com várias informações sobre as 

danças folclóricas, danças de salão, danças de rua e danças circulares.  

Com a música tocando os alunos dançarão ao redor das cadeiras e no 

momento em que a música parar os mesmos deverão senta-se; porém alguém 

ficará sem cadeira. Este aluno então escolherá um papel contido na caixa deverá 

ler seu conteúdo tentando responder se o que está escrito é verdadeiro ou falso 

(todas as afirmações serão verdadeiras). O jogo continuará sem que se retire uma 

cadeira como no jogo convencional. Assim um novo integrante poderá ficar sem 

cadeira na próxima rodada e deverá prossegui como o colega anterior. O jogo só 

terá fim quando todas as informações forem apresentadas. Estas informações 

serão anexadas pelos alunos no painel em construção. As músicas selecionadas 

para a brincadeira serão de ritmos da cultura popular brasileira. 

 

Atividade 8 – Entrevista 

Propomos aos alunos fazer uma entrevista com seus pais, tios, avós, 

vizinhos ou algum membro da comunidade. Esta atividade tem como objetivo 

verificar quais eram e quais as danças praticadas pelos membros da comunidade. 

Nossa intensão é realizarmos um pequeno debate em sala de aula pautando-se 

nas informações trazidas pelos alunos.  

 

 

 Entrevista  

 As perguntas serão as seguintes:  

 • No seu tempo de adolescência, quais as danças que eram praticadas? 

 • Você dançava no espaço escolar ou em outros locais? 

 • Qual era o significado da dança para você? 



 • Como era a participação das pessoas? 

 • Nos dias de hoje como você pratica a dança? 

 

Caso exista alguma dança citada pelos entrevistados que você não 

conheça pergunte como ela era praticada e cite para toda a turma. 

            Após a pesquisa realizada, deve-se promover um debate, pois existem 

muitas questões para serem discutidas sobre os diversos assuntos e dimensões 

deste conteúdo, desta vez pautada nas informações trazidas pelos próprios 

educandos e que servem não apenas para nossas aulas de dança na Educação 

Física, mas também para reflexões sobre a cultura e o seu dia-a-dia.  

 

Atividade 9 – Vamos dançar Forro? 

Coreografia de forro, com uma música QUI NEM JILÓ de Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira – clássica no Folclore Brasileiro – interpretada por 

Dominguinhos e Tânia Alves.  

https://www.youtube.com/watch?v=5ibP2QPYun0 

Esta atividade tem por objetivo uma maior integração – socialização entre 

meninos e meninas, já que os mesmos deverão formar duplas para a execução 

da coreografia. Penso que neste momento várias questões abordadas em relação 

às dimensões do conteúdo devem vir à tona novamente, pois é o momento da 

prática, onde as questões que formam discutidas anteriormente de forma mais 

teórica tendem a aflorar em atividades onde o contato corporal será mais 

intensificado. É o momento – se necessário – de pararmos para novamente fazer 

uma análise das questões que estão gerando conflitos e discussões. 

 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ibP2QPYun0


Atividade 10 – Leitura e debate 

 

Texto 3 - Elementos Estruturantes da Dança: 

Fatores de movimento 

 

Tempo e Ritmo 

Na vida tudo tem seu tempo e seu ritmo, para andar, para falar, a própria 

natureza, os animais, enfim, tudo acontece de forma cadenciada e estabelecida 

pelo ritmo.  

 De acordo com Bregolato (2007, p.147), “Na dança, o movimento é 

marcado pelo ritmo. O ritmo determina a divisão e a duração do tempo que se tem 

para realizar os movimentos, ou seja, ele estabelece a velocidade (lento, 

moderado, rápido, rapidíssimo), e a intensidade (forte, fraco, ou suave)”.  

Cunha (1992), afirma ainda que o ritmo na dança funciona, entre outras 

coisas, como auxiliar na memorização de sequência de passos. Concretiza a 

intenção do movimento; alimenta o poder de concentração e imprime um caráter 

dinâmico aos esforços. 

Espaço  

Espaço é o lugar onde existimos. Mesmo quando não estamos nos 

deslocando estamos ocupando espaço através de formas, posturas, e somos 

circundados por este espaço. 

Para Cunha (1992) quando falamos de espaço, referimo-nos ao todo do 

contexto onde a ação acontece e não apenas aquela dimensão restrita ao piso 

que nos serve de apoio. O espaço, onde o movimento de dança criativa se 

processa, possui volume e densidade, ou seja, comprimento, largura e altura.  

Segunda a autora, os movimentos podem ser ainda realizados sob outros 

aspectos: 

 Sem deslocamento, onde as explorações estão restritas ao espaço 

kinesférico; 

 Através de deslocamentos, onde o corpo se translada de um ponto a 

outro no espaço; 

 Utilizando o espaço aéreo, por meio de saltos e suspensões; 



 Ou ainda, o espaço relativo ao solo, através de quedas e rolamentos. 

O espaço pode ser utilizado usando ainda alguns fatores integrantes, 

como: 

 Planos:  Quando os movimentos são realizados frontal, sagital ou 

horizontalmente; 

 Níveis: Referem-se à altura em que os movimentos podem ser 

realizados. Podem ser classificados em nível alto (posição de pé, para 

cima, até os saltos), nível médio (onde a movimentação é realizada 

geralmente com os joelhos ou tronco flexionados), nível baixo (ou seja, 

de cócoras, ajoelhado, sentado e deitado). 

 Direções: Resulta do corolário de rotas a seguir, em relação ao eixo 

central do corpo (frente, atrás, laterais e diagonais). 

Peso 

O fator peso está relacionado à energia do movimento e analisa-o em 

termos da quantidade da força utilizada para realizá-lo. É elemento essencial para 

expressão do gesto. A tomada de consciência do próprio corpo permite vencer a 

força da inércia e assim variar a qualidade de dinamismo do movimento.  

Fluência 

É na fluência que ocorre a sensação de encadeamento de um gesto para 

outro. A união ininterrupta de movimentos até uma composição total. Bregolato 

(2007, p.138) reitera que “diversos movimentos compõe uma dança, a fluência os 

une de forma harmônica desencadeando-os, um após o outro”. 

 

Atividade 11 – Vivências Rítmicas 

Através de algumas vivências rítmicas, oportunizar aos alunos o contato 

através da prática, com os elementos estruturantes da dança: Tempo, Espaço, 

Peso e Fluência. Estas atividades serão abordadas de forma lúdica, utilizando os 

jogos rítmicos como instrumento de aprendizagem, fornecendo assim subsídios 

aos alunos que possam estar contribuindo para que posteriormente eles mesmos 

criem suas próprias coreografias de dança de acordo com suas preferências 

tornando assim as aulas mais produtivas e prazerosas. 

 



Atividades de Tempo e Ritmo 

A) Aquecimento 

Ao som de diferentes ritmos deslocar-se pela sala, acompanhado o ritmo 

musical e ao comando do professor realizar as intervenções:  

- Cumprimentar o seu colega tocando as mãos;  

- Cumprimentar tocando os cotovelos;  

- Cumprimenta tocando os joelhos, pés, cabeça e assim sucessivamente 

trocando as partes do corpo;  

- Ao passar pelo colega, oferecer-lhe o seu melhor sorriso; 

- Ao passar pelo colega, cumprimentá-lo somente com gestos. 

Darido e Rangel (2008) 

B) Desenhando com o corpo 

Livremente pelo espaço, cada um deverá desenhar no espaço formas 

como linhas retas, sinuosas, círculos, utilizando as partes do corpo que o 

professor indicar.  

Iniciar com as partes mais simples as mais complexas como:  

- desenhar com o dedo, com uma mão, com as duas mãos, com os pés, 

joelhos, quadril, enfim explorar todas as capacidades do aluno, instigar oferecer 

condições para que o aluno crie sua movimentação.  

     - Indicar os planos: planos baixo, médio e alto. 

    - Variar a intensidade do movimento: leve, forte, lento e rápido 

- Variar as direções de movimento: direita, esquerda, diagonal, frente e 

trás.  

C) Qual é o seu nome? 

Nesta atividade já não estaremos trabalhando com as partes do corpo 

separadas, e sim todas ligadas buscando formar com o corpo formas específicas, 

como a inicial de seu nome. 

Pedimos para que os alunos caminhem pela sala, ao comando do 

professor todos param e cada aluno deverá formar com o corpo a letra inicial de 

seu nome. Para incentivar a criatividade dos alunos podemos incluir mais 

elementos como: letras maiúsculas, letras minúsculas, letras de forma, letras 

manuscritas, e etc. 

 



D) Não deixe cair 

Utilizando balões 

- Cada aluno com um balão, ao ritmo da música, jogá-lo para o alto, rebater 

com as diferentes partes do corpo (mãos, pés, cotovelo, pernas, cabeça, ombro, 

cabeça, com braços estendidos, com os dedos, bumbum, etc.). 

- Posteriormente serão inseridos outros balões de cor diferente. Cada aluno 

deverá cuidar do seu balão e em conjunto com os colegas evitar que os outros 

balões caiam. 

- Sem balões imitar os gestos que foram produzidos ao brincar com os 

balões. 

Utilizando tecidos 

Dividir a turma em pequenos grupos e utilizando tiras de tecido leve, como 

tule ou voal, realizar movimentos de lançar o tecido para o alto e pegar de 

maneiras diferentes:  

- lançar com a direita e pega com a esquerda e ao contrario;  

- lançar parado e em movimento;  

- lançar girar então pegar;  

- lançar bater palmas e depois pegar;  

- cada grupo em círculo, lançar dar um passo e pegar o lenço do outro sem 

deixar cair, sempre alternando as mãos.  

O professor pode explorar a atividade diversificando a movimentação. 

E) Relaxamento  

Como os alunos estarão com a respiração alterada devido à atividade 

anterior, pedir concentração. Todos devem deitar-se nos colchonetes fechando os 

olhos e observando o ritmo das batidas do seu coração, da respiração, e aos 

poucos iniciar uma pequena movimentação com segmentos do corpo orientados 

pelo professor, seguindo seu próprio ritmo interno (primeiramente respiração e 

após as batidas do coração). Música suave e baixa.  

 

 

 

 



Atividades de Espaço e Descolamentos 

A) Aquecimento 

Bola/estátua 

Em círculo ao som de uma música os alunos deverão passar a bola um 

para o outro. No comando do professor todos devem vira estátua. So poderá 

voltar a dançar ao receber a bola novamente. Em seguida deverá repassá-la 

virando estátua novamente.(HENN, 2014)  

B) Estátua 

 Ao som de uma música bem agitada realizar a atividade da estátua, 

explorando os níveis, direções, deslocamentos, formas de andar, saltar e saltitar e 

com ampla exploração do espaço. No momento que desligar a música, os 

estudantes devem parar em uma pose (estátua). A partir das poses elaboradas, 

criar um movimento na sequência (giro, circundução, rolamento etc...) 

C)  Preenchendo espaços  

Alunos á vontade pela sala ao som de uma música se movimentando no 

ritmo. Ao sinal do professor deveram se organizar em duplas, trios (fica a critério 

do professor) e realizar uma postura e que cada um deverá preencher com o 

corpo o espaço que o outro deixou, mas sem tocar uns aos outros permanecendo 

estáticos. As formas devem ser elaboradas o mais rápido possível. 

O professor deverá observar como acontece o processo de organização, a 

criatividade, os mais tímidos que procuram permanecer sempre com o mesmo 

grupo, e a partir daí estar interagindo, provocando pequenas intervenções e 

adaptando novos comandos como: executar a postura em níveis e planos 

diferentes, em grupos maiores, podendo tocar no colega, executar posturas com 

apoio ao colega. 

D) Construindo esculturas 

Aproveitando o exercício anterior, cada aluno deverá executar um 

deslocamento, ao final deste deverá executar uma postura, como se fosse uma 

escultura, e permanecer nela. O seguinte fará também seu deslocamento e ao 

término realizar outra escultura de forma que as esculturas se interliguem com um 

toque um ao outro, e assim sucessivamente até que todos os alunos tenham se 

unido a grande escultura. 



O professor deverá fotografar a primeira escultura construída pelos alunos, 

e mostrar-lhes em seguida fazendo uma analise no posicionamento de cada um, 

na diversidade de formas, no conjunto da obra, fazendo questionamentos do que 

poderiam estar melhorando, aguçando a criatividade dos alunos. 

Depois de concluída a escultura geral, o professor pode diversificar a saída 

individualmente por ordem de chegada, crescente ou decrescente. E ao sair 

explorando novamente formas e níveis de deslocamentos irem elaborando novas 

formas do outro lado da sala e reconstruindo uma nova escultura.  

Poderá também dividir a turma em dois grupos enquanto um faz o outro 

observa e analisa.  

As fotos serão posteriormente reveladas e farão parte do painel em 

construção. 

Será solicitado aos alunos que tiverem fotos em que apareça dançando 

que tragam para a escola – caso desejem e com a autorização dos pais para 

serem anexadas ao painel com as descrições pertinentes para cada foto.   

 

Atividade de Peso e Força 

A) Aquecimento 

Dança recreativa: Aquecimento articular com uma coreografia básica com a 

música “País do Futebol” – Mc Guime.  

B) Os movimentos esportivos como estímulo a improvisação 

Aproveitar o potencial que o esporte oferece à dança e desenvolver a 

expressão corporal dos alunos através de tarefas com os movimentos esportivos, 

desenvolvendo a percepção da força, forma, espaço e tempo dos movimentos 

(com e sem deslocamentos) e como utilizar seu corpo nesta descoberta.  

Tarefas:  

- Realização de movimentos de várias modalidades desportivas como vôlei, 

basquete, futebol, capoeira etc., seguindo os comandos do professor; 

- Realização de movimentos em câmara lenta utilizando-se do exemplo de 

uma modalidade desportiva para que os alunos percebam como é realizado, qual 

a posição dos pés, dos braços, do tronco, cabeça, pernas, quadril e a musculatura 

envolvida. Realizar os mesmos exercícios em ritmo mais rápido. 



- Realizar movimentos esportivos, bolas leves, bambolês, cordas, ou 

bastões enfatizando a questão da força (peso), utilizada para realizar tal 

movimento. Soares, (1998) 

C) Transferência de peso 

 Na posição estática, o peso do corpo deve estar sustentado em ambas 

às pernas, pés firmes ao chão.  

- Permanecendo em pé, com as pernas juntas conscientiza-se da linha 

central do corpo, começando nos pés passando pela coluna até chegar ao topo 

da cabeça.  

- Vagarosamente de um passo a frente e sinta o peso do corpo ser 

transferido para a outra perna. Volte para a posição central.  

- Repita com a outra perna, vagarosamente, sentido o peso do corpo, 

analisando o movimento.  

- Peça para que os alunos realizem uma caminhada de um espaço curto, 

mas que demorem um tempo longo, andar de um lado para outro da sala em 

alguns minutos, para que possam sentir esse processo de transferência de peso. 

D) Mudanças de movimento de acordo com o comando. 

Os alunos devem movimentar-se dançando pela sala seguindo o ritmo 

de algumas músicas (ritmos, lentos, moderados e rápidos; com batidas fortes e 

suaves) Ao comando do professor os alunos deveram executar o movimento 

solicitado. 

Uma palma: Executa-se um salto, 

Um grito: Executa-se um giro,  

Um apito: Executa-se um movimento de braços e assim 

sucessivamente, sempre no ritmo da música e observando a energia (peso) que a 

música requer.  

 

Atividades para Fluência  

Neste bloco daremos ênfase às atividades corporais um pouco mais 

intensas objetivando um melhor condicionamento dos alunos, tendo em vista que 

no momento de elaboração das coreografias os mesmos poderão escolher 

músicas que exijam um esforço físico maior.  Para LABAN, (1990) “as 



cambalhotas, os pulos e os saltos são as ações mais características da dança 

porque, amiúde, constituem seu conteúdo principal”.  

A) Zerinho 

É uma brincadeira de corda em que, em vez de pulá-la, as crianças 

passam por baixo dela, sem interromper seus movimentos. Os participantes 

podem andar ou correr, conforme sua habilidade. O professor deve desafiá-los a 

passar pela corda, um a um, sem pará-la e sem que ocorram batidas vazias, isto 

é, movimentos da corda sem que passe alguma criança. Se isso ocorrer, a 

contagem volta à zero. 

(FREIRE, SCAGLIA; 2009, p.93) 

B) Pular Corda 

Com relação às habilidades solicitadas neste exercício o salto é o mais 

solicitado, a regularidade rítmica é um componente importante, havendo, portanto 

uma exigência elevada de coordenação temporal. 

Orientações: 

 - Dois alunos batem a corda; 

- Os demais alunos entram um de cada vez; realizam alguns saltos e saem 

pelo lado oposto ao que entraram. 

É interessante executar a atividade com pequenas variações, como: 

- Entrar na corda, pular um número de vezes determinados e sair pelo 

mesmo lado; 

- Entrar na corda, pular um número de vezes determinados e sair pelo lado 

oposto; 

- Entrar na corda, pular um número de vezes determinados e sair pelo lado 

oposto sem batida vazia; 

- Pular corda realizando giros em torno do eixo longitudinal do próprio 

corpo. 

- Pular corda realizando movimentos referentes às diferentes cantigas 

populares. FREIRE, (1997, p.89) 

- Outras variações são pular corda em duplas e grupos, saltando e jogando 

bola para alguém que está pulando corda... 



- Siga o mestre com cordas. O mestre deve variar o ritmo e a forma de 

pular corda. Os que vêm depois devem tentar imitar. 

 Para Darido e Rangel (2008, p.209), “A utilização da brincadeira de pular 

corda pode ser uma maneira de trabalhar o desenvolvimento do ritmo, pois, 

componente tempo, o aluno poderá determinar o momento de saltar, ou o ritmo 

em que deverá desencadear a sequencia de saltos”. 

C) Ondas, giros e circundações. 

Oportunizar aos alunos a exploração de formas corporais (ondas, giros e 

circundações), desenvolver a criatividade e buscar a possibilidade de expressar-

se na dança. 

Explicação aos alunos às características de cada um dos elementos do 

tema e seus pontos principais: 

- Experimentação de ondas, giros e circundações no ritmo da música 

solicitando-se o máximo de variações possíveis dos elementos; 

- Dividir a turma em 3 grupos sendo que cada um fica responsável por um 

dos elementos do tema, procurando explorá-lo ao máximo, unindo-os a outros 

elementos já realizados como andar, correr, saltar, saltitar...  

- Ainda em grupos cria uma coreografia seguindo o ritmo da música 

utilizada na aula com ou sem objetos, utilizando movimentos referentes a dois dos 

elementos do tema. Soares, (1998) 

D)  Sensibilização corporal  

Incrementar a vivência corporal e educação sensorial através da livre 

movimentação no espaço, relaxamento e exercícios de respiração. 

Ao realizar as tarefas de sensibilização corporal e vivência sensorial, fazê-

las no chão, deitados e em pé, cuidando a respiração. Os exercícios devem partir 

do centro do corpo para a periferia.  

- Dispor aos alunos em círculos, em pé, relaxar a musculatura e fechar os 

olhos. Realizar circundações, rotações para sentir as articulações do corpo. 

Distender todo o corpo e espreguiçar-se; 

- Deitar-se confortavelmente no chão, espreguiçar-se, sentir todo o corpo 

em contato com o solo. Fechar os olhos e sentir a música ouvindo os comandos 

do professor até a finalização da tarefa. 

 



http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/9-motivos-seu-filho-aprender-dancar-

635350.shtml 

 

 A Catarse é o momento para que o professor identifique se os alunos 

conseguem reelaborar o conhecimento que já possuíam e qual a interferência das 

estratégias de ensino utilizadas nessa reelaboração, buscando averiguar se estas 

foram significativas e propiciaram uma melhor compreensão sobre o assunto. 

Neste momento as atividades serão inspiradas no cotidiano, através da 

exploração de danças e movimentos do cotidiano com temas da cultura brasileira. 

Devem ser abordados também elementos da dança e composição 

coreográfica, para que cada grupo de alunos possa elaborar, junto com a 

professora, suas próprias coreografias.  

Darido e Rangel (2008, p.219), destacam que “é importante dar espaço 

para a própria liberdade de criação e improvisação do aluno, pois isso lhe 

possibilitará maior autoconfiança, autoestima, autonomia e criticidade”. A escola 

precisa levar a criança a pensar por si própria. 

É importante também evitar que os alunos reproduzam passos e 

coreografias massificadas pela mídia. “Considerando não necessariamente proibir 

a reprodução de movimentos em prol total da criatividade, mesmo porque, para 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/9-motivos-seu-filho-aprender-dancar-635350.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/9-motivos-seu-filho-aprender-dancar-635350.shtml


criar, é necessário primeiro ter conhecimento”. (DARIDO E RANGEL, 2008: 

p.220) 

Sendo assim, torna-se interessante que o professor ao depara-se com 

músicas massificadas pela mídia utilize-as como estratégia para discussões, 

reflexões e conscientização dos alunos sobre os valores de homens e mulheres 

enquanto indivíduos que vivem e convivem juntos na sociedade. O professor pode 

instigar os alunos a buscarem músicas novas para usarem em suas coreografias, 

mostrando que o prazer em dançar pode transparecer através de qualquer música 

e ou ritmo musical. 

 

Atividade 12 - Orientações para elaboração de coreografias. 

 

Texto 4 – Posturas Corporais e a formação de grupos 

Na dança, o corpo toma várias posturas, compondo desenhos que figuram 

o espaço. O corpo pode estar: em extensão ou flexão; braços e pernas podem 

estar de forma simétrica (os dois lados iguais), ou assimétrica (os dois lados 

diferentes). Essas posturas podem ser estáticas (paradas) ou dinâmicas (em 

movimento). Bregolato (2007, p.150) 

As formações grupais mais simples – fila e círculo – podem sofrer 

variações. Uma fila pode se alongar ou se encurtar toda vez que a distância entre 

os indivíduos aumenta ou diminui. 

Uma fila pode correr em linha reta ou curva ou converter-se em círculo, 

assim como um círculo pode se abrir para formar uma fila. 

Os grupos podem se mover em diferentes níveis, alguns sentados, outros 

ajoelhados, outros parados. Os grupamentos podem ser simétricos ou 

assimétricos. Laban, (1990) 

Podemos classificar os ainda as movimentações nos grupos de cinco 

formas diferentes: 

  Uníssono – o trabalho em completo uníssono é a forma mais fácil de 

iniciar-se. Todos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, na mesma direção. 

 Mudança em uníssono – movimentos idênticos ao mesmo tempo, mas 

movimentando-se em diferentes direções. 



 Cânone – um após o outro – um único movimento, ou série de 

movimentos, executados por cada membro da equipe na sua vez. 

    Alternância – parte do grupo se movimenta primeiro, depois a outra parte 

se move; o grupo se movimenta alternadamente. 

 Contraste – alguns membros do grupo executam um movimento enquanto 

outros executam outro movimento diferente. Alguns membros podem se 

movimentar para longe do restante do grupo enquanto que os demais fazem 

movimentos contrastantes. 

 

Elabore a sua Coreografia... 

Com base nas atividades propostas, elaborou-se um roteiro para que os 

alunos possam criar suas próprias coreografias. 

 Definir os objetivos, a ideia, o que se vai fazer e o que se pretende 

transmitir com a coreografia; 

 Eleger o tema que irá nortear as coreografias; 

 Escolher os ritmos musicais ou as músicas que serão utilizadas nas 

danças; 

 Delimitar o número de participantes em cada coreografia. É significativo 

se todos os alunos dançassem, mas, na impossibilidade de isso 

acontecer, todas as pessoas devem ter “funções” dentro da coreografia, 

como cenário, montagem, maquiagem, figurino, etc.; 

 Elaborar um cronograma de ensaios – durante as aulas de Educação 

Física ou em horário contra turno, se necessário; 

 Montar a coreografia, utilizando as experiências anteriores dos alunos 

para a dança escolhida, com a supervisão de professora; 

 Apresentação final das coreografias em um “Festival de Dança”.  
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Este momento da avaliação traduz o crescimento do aluno e expressa 

como ele apropriou-se do conteúdo, como resolveu as questões propostas e 

como reconstituiu seu processo de concepção da realidade social. 

Iniciamos nosso trabalho com uma avaliação diagnóstica, utilizando um 

questionário e algumas vivências rítmicas, proporcionando um levantamento com 

dados importantes, onde conhecemos melhor quem são os nossos alunos e como 

poderíamos conduzir de maneira mais eficiente nossas aulas. 

Para avaliar o aluno durante todo o processo sugerimos o uso de um diário 

de observação, onde serão registradas todas as aulas e situações importantes 

sobre as dificuldades e avanços alcançados. O propósito deste tipo de avaliação 

é informar o professor e o aluno sobre o rendimento da aprendizagem e localizar 

algumas deficiências. Darido e Rangel (2008, p. 129), destacam que “essa 

avaliação do processo é em geral conhecida como avaliação formativa”. 

É importante proporcionar ao aluno uma avaliação que considere as três 

dimensões do conteúdo: conceitual, atitudinal e procedimental. 

Quanto à avalição conceitual, avaliaremos através dos questionários, 

atividades com perguntas (sistema verdadeiro ou falso), pesquisa com os 

membros da família e comunidade e confecção de um painel. 

É necessário também que se faça uma autoavaliação, tendo como base o 

conhecimento prévio do aluno sobre o assunto e no momento atual. Essa prática 

http://pixabay.com/pt/pessoas-homem-mulher-black-branco-467438/


requer um novo questionário sobre dança retornando a questões iniciais em 

novas situações, refletindo sobre as transformações da realidade que as ações 

práticas produziram, realizando uma análise de suas compreensões. 

Para a avalição atitudinal, utilizaremos como base o diário de observações, 

onde estaremos avaliando e observando normas, valores, atitudes tomadas 

perante as situações e atividades propostas, cooperação com os colegas, 

solidariedade, inclusão, questões de gênero e resolução de conflitos. 

Será realizada uma avaliação procedimental de um painel que foi 

confeccionado e construído pelos alunos – com auxilio da professora – no 

decorrer do ano letivo.  

Para avaliar as atividades práticas realizadas durante todo o processo é 

necessário um trabalho contínuo de observação do aluno individualmente e no 

coletivo, sempre avaliando o aluno e comparando-o seu resultado consigo próprio 

e não em relação ao outro. 

O Festival de Dança com as coreografias apresentadas é o ápice de todo o 

trabalho, pois neste momento os alunos podem demonstrar toda expressividade, 

criatividade, improvisação e trabalho em grupo, bem como, suas habilidades 

motoras, ritmo e empenho nas execuções das coreografias.  
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