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RESUMO 

Gomes, Fabiano Guimarães. Dança na escola: uma experiência nas aulas de 
Educação Física do Ensino Fundamental. 2015. 33 f. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio 
de Janeiro, 2016. 
 
O objetivo do estudo foi verificar quais os fatores facilitaram e quais os fatores 
dificultaram a aplicação do conteúdo dança nas aulas de Educação Física 
analisando também as questões de gênero e a possibilidade de um trabalho 
interdisciplinar, onde o problema foi verificar quais os fatores que facilitaram e 
dificultaram a implementação do conteúdo dança nas aulas de Educação Física do 
9º ano do ensino fundamental da E. M. Fusao Fukamati? O trabalho foi desenvolvido 
com alunos da escola E. M. Fusao Fukamati no Município de Itaguaí - RJ; a 
metodologia utilizada foi a do estudo de caso com uma abordagem quali-
quantitativa, o instrumento utilizado foi um questionário aberto com 4 questões, que 
foi aplicado a um grupo de 30 alunos voltado ao universo das turmas de 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental. O resultado obtido foi satisfatório, pois pudemos perceber 
que na opinião dos alunos não há nenhum fator relevante que possa facilitar a 
aplicação do conteúdo dança já os fatores que dificultaram a aplicação deste 
conteúdo na opinião dos alunos está relacionado a dificuldade em executar certos 
tipos de movimentos, o que talvez se de por uma má interpretação do conteúdo por 
parte dos alunos, no que diz respeito as questões de gênero chegamos a conclusão 
de que a dança deve ser estimulada nos próximos anos para que seja quebrado 
esse preconceito, permitindo que sua pratica seja mais frequente nas escolas para 
meninas e meninos, a dança contribuiu também de forma positiva nas questões 
interdisciplinares, trazendo conscientização e fazendo com que eles fossem capazes 
de reconhecer a importância do trabalho em conjunto com as outras disciplinas. O 
que nos leva a concluir que a dança é sim um rico conteúdo e que deve ser utilizada 
nas aulas de Educação Física. 
 
 
Palavras-chave: Educação Física, Dança, Gênero 
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ABSTRACT 

Gomes, Fabiano Guimarães. Dança na escola: uma experiência nas aulas de 
Educação Física do Ensino Fundamental. 2015. 30 f. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio 
de Janeiro, 2016. 
 

Aim of the study was to determine what factors facilitate and which factors hampered 
the application of dance content in the Physical Education classes also analyzing 
gender issues and the possibility of a interdisciplinary work, where the problem was 
to determine the factors that facilitated and hindered the implementation of content 
dancing in physical education classes in 9th grade of elementary school of MS Fusao 
Fukamati? the work was done with school students E. M. Fusao Fukamati in the 
municipality of Itaguai - RJ; the methodology used was the case study with a 
qualitative and quantitative approach, the instrument used was an open 
questionnaire with 4 questions, which was applied to a group of 30 students returned 
to the universe of classes from 6th to 9th grade of elementary school. The result was 
a satisfying result because we could see that in the opinion of the students there is 
no relevant factor that can facilitate the implementation of content dance since the 
factors that have hindered the application of content on the opinion of students is 
related to difficulty in performing certain types of moves out, what perhaps is a 
misinterpretation of the content by the students, regarding gender issues came to the 
conclusion that dance should be encouraged in the coming years to be broken this 
prejudice, allowing your practice is more frequent in schools for girls and boys, the 
dance also contributed positively in interdisciplinary issues, bringing awareness and 
causing them to be able to recognize the importance of working together with other 
disciplines. What leads us to believe that dance is so rich content and to be used in 
physical education classes. 
 
 

Keywords: Physical Education, Dance, Gender 
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INTRODUÇÃO 

          “A dança é uma manifestação cultural e uma das artes mais antigas praticadas 

pelos homens” (ANDRADE; PEREIRA, 2011, p.01 ). Ela trás para dentro da escola 

momentos diferentes da história do país, propiciando ao aluno o aprofundamento ou 

ampliação do contexto cultural (SILVA, 2010). De acordo com o autor, a dança foi 

por muito tempo usada na pré história para celebrar festas, pedir chuvas e etc. Ela 

era usada também para guardar registros da época através de figuras nas rochas, 

analisando esses fatos percebemos sua riqueza não só de movimentos, pois 

pesquisando sua origem verificamos uma enorme riqueza cultural, que ao ser 

trabalhado na escola pode trazer para dentro do contexto escolar toda a sua 

essência e seu valor histórico social. 

            “A dança foi por muito tempo negligenciada pela escola e pelos professores, 

mas pesquisas vem dando um maior enfoque a importância que essa temática vem 

ganhando” (KLEINUMBI; SARAIVA, 2009 p.09.), a dança se faz presente ao longo 

de todo o currículo escolar. Ela está dentro da área da expressão e educação físico 

motora no 1º ciclo e, em relação aos 2º e 3º ciclos do ensino básico, ela aparece 

como uma possibilidade da Educação Física, integrada no bloco das atividades 

rítmicas e expressivas (GOLÇALVES; LACERDA, 2012). 

           Os autores afirmam que, durante muito tempo a dança foi tratada apenas como um 

elemento a ser trabalhado nas festas juninas e folclóricas pelos professores, o que 

acabou fazendo com que ela não recebesse seu devido valor não só pela escola, mas 

também por professores e alunos, com o passar do tempo ela veio ganhando espaço 

dentro das aulas de Educação Física e passou a fazer parte do currículo escolar, 

passando a ser trabalhada não só nas festas e eventos, mas integrada ao bloco de 

atividades rítmicas e expressivas. O presente estudo aborda a dança como conteúdo nas 
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aulas de Educação Física, sendo utilizado como uma ferramenta a mais pelos professores 

dentro das aulas, trabalhando não só com repetição de movimentos mas com a dança de 

uma forma mais ampla explorando todas as suas possibilidades, trabalhando em conjunto 

com as disciplinas de matemática, artes, ciências e história, onde cada disciplina explorou 

um pouco do conteúdo dança trazendo para sua realidade, matemática com as formas 

geométricas, artes com pinturas nos rostos e ornamentação da quadra, história com a 

teoria de movimento de LABAN (1989). 

           No Brasil, Laban é mais conhecido como teórico do movimento e educador. Mais 

recentemente, seu trabalho vem recebendo um olhar mais aprofundado sob a perspectiva 

da arte, da criação estética, da linguagem da dança e da comunicação nao-verbal.           

          Junto com o industrial F.C. Lawrence, desenvolveu uma metodologia de análise do 

movimento - "Effort-Study" (estudo dos esforços). Esta abordagem, apesar de ter sido 

direcionada primeiramente para a seleção e treinamento de operários, possibilitou uma 

melhor compreensão da movimentação humana geral. 

          A partir deste estudo, Laban chegou à formulação de uma minuciosa análise dos 

elementos de movimentos e suas combinações. Atribuiu o nome de Coreutica ao estudo 

da organização espacial dos movimentos, e de Eukinética ao estudo dos aspectos 

qualitativos do movimento (como seu ritmo e dinâmica). 

           Laban utiliza as figuras geométricas para dar suporte à movimentação do ator-

dançarino. Ele propõe a escala dimensional, respeitando a relação entre altura, largura e 

comprimento das figuras geométricas como o cubo, o tetraedro, o octaedro, o icosaedro e 

o dodecaedro; tais representações geométricas viabilizavam movimentos pl (vertical), 

(horizontal), (sagital)e nos níveis alto, médio e baixo. Dessa forma, ações dramáticas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Coreutica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eukin%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A2mica
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podem ser realizadas nas posições das vértices dessas figuras, bem como em suas 

diagonais, de forma que o ator atua ampliando a sua kinesfera, buscando uma limpeza 

gestual e organicidade, assim, ele também amplia seu espaço cênico. 

          Ciências explorando a anatomia de alguns movimentos da dança. Apesar de existir 

alguns trabalhos referentes a este tema, ainda existe uma certa resistência por parte de 

alguns professores em trabalhar o conteúdo dança nas aulas de educação física, talvez 

por causa da pouca experiência no assunto durante a graduação e pela esportivisação da 

Educação Física que vem se mantendo por muito tempo, muitos professores acabam se 

sentindo despreparados para trabalhar com esse tema e por muitas vezes o negligenciam 

tirando do aluno o direito de vivenciar esse conteúdo.(BRASILEIRO, 2003).  

           A partir dessas reflexões nos estimulamos a fazer esta pesquisa com um universo 

de alunos do 6º ao 9º anos de uma escola da rede Municipal de Itaguaí  RJ, onde a 

amostra definimos ser composta por alunos do 9º ano do ensino fundamental, com o 

objetivo de descobrir o que dificulta e o que facilita a aplicação do conteúdo dança nas 

aulas da Educação Física, analisando questões de gênero em relação ao conteúdo dança 

e a dinâmica interdisciplinar para o desenvolvimento da disciplina. O projeto “Fusao em 

formas na Dança, uma Educação pra lá de Física”, foi 

desenvolvido na escola Municipal Fusao Fukamati, no Município de Itaguaí RJ, durante 

todo o segundo bimestre de 2015, com aulas de dança, ritmo, expressão corporal e a 

confecção de formas geométricas com materiais e com o próprio corpo, com o objetivo de 

analisar os fatores que facilitaram e dificultaram a implementação do conteúdo dança nas 

aulas de Educação Física. 
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          PROBLEMA: 

Quais os fatores que facilitaram e dificultaram a implementação do conteúdo 

dança nas aulas de Educação Física do 9º ano do ensino fundamental da E. M. 

Fusao Fukamati? 

            OBJETIVOS  

  GERAL:  

 Analisar os fatores que facilitaram e dificultaram a implementação do 

conteúdo dança nas aulas de Educação Física. 

   ESPECIFICOS: 

 Verificar quais os fatores que dificultaram o conteúdo dança nas aulas 

de Educação Física 

 Verificar quais os fatores que facilitaram o conteúdo dança nas aulas 

de Educação Física. 

 Analisar as questões de gênero na aplicação do conteúdo dança nas 

aulas de Educação Física. 

 Analisar as possibilidades de um trabalho interdisciplinar com o 

conteúdo dança nas aulas de Educação Física. 
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        JUSTIFICATIVA 

           Há Algum tempo percebemos algumas dificuldades em se trabalhar o 

conteúdo dança nas aulas de Educação Física dentro das escolas, tanto da rede 

municipal como da rede privada, o que nos despertou o interesse pelo assunto e nos 

deu motivação para a realização de uma pesquisa onde pudéssemos trabalhar com 

esse conteúdo que tem sido amplamente discutido por profissionais da área.  

            “A dança é minimamente tratada como componente folclórico no interior das 

escolas, seja pela Educação Física ou pela Educação Artística, raramente é 

valorizada por ter um conhecimento próprio e uma linguagem expressiva específica”. 

(BRASILEIRO, 2003, p.47.). Durante anos no magistério pudemos perceber uma 

certa dificuldade em se trabalhar com o conteúdo dança nas aulas de Educação 

Física, o que nos despertou a realizar está pesquisa para que pudéssemos analisar 

os fatores que facilitam e dificultam a implementação do conteúdo dança nas aulas 

de Educação Física, as questões de gênero e também a possibilidade de se 

trabalhar de forma interdisciplinar com este conteúdo. 
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          METODOLOGIA 

            A metodologia utilizada foi o estudo de caso (COSTA; COSTA, 2012) numa 

abordagem quali-quantitativa, na aplicação de um projeto interdisciplinar com o 

conteúdo dança, voltado ao universo das turmas de 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. Optou-se pelo instrumento Questionário aberto (VIEIRA, 2009), com 

os alunos, objetivou-se verificar quais os fatores que facilitaram ou dificultaram a 

implementação do conteúdo dança, a questão de gênero na aplicação do conteúdo 

dança de forma interdisciplinar nas aulas de Educação Física.  

           A amostra foi composta por 30 alunos da turma 900A, 9º ano do Ensino 

Fundamental, o questionário que continha 4 perguntas abertas foi aplicado por um 

professor de outra disciplina durante a sua aula, cada aluno recebeu o seu 

questionário e respondeu ao final da aula deste professor, sem a presença do 

professor pesquisador para que não houvesse nenhum tipo de interferência. 

Foi dado ao aluno um termo para que seus pais assinassem e permitissem o uso de 

imagem na pesquisa.(APÊNDICE 1) 

           O Conteúdo dança foi desenvolvido durante o segundo bimestre do ano letivo 

de 2015 e foi dividido nas seguintes etapas: 

 Etapa 1 

Aula de dança (ritmo, dança acrobática e improvisação): Esta etapa foi feita 

em 3 aulas e em cada aula foi trabalhado um tema relacionado a dança, na primeira 

aula foi trabalhado o ritmo onde os alunos teriam que caminhar de diversas formas 

no ritmo da musica, em seguida executar movimentos no ritmo estipulado pelo 

professor, na segunda aula foi trabalhado a dança acrobática onde o professor 

monta uma sequencia alternando dança com movimentos acrobáticos e na terceira 
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aula foi trabalhado a improvisação, o professor coloca uma música e os alunos 

dançam livres com movimentos realizados de forma espontânea. 

 

 Etapa 2 

            Escolha das musicas,  confecção das formas geométricas e trabalhos de 

história, e ciências: Para a escolha das musicas as turmas foram divididas em 

grupos e cada grupo ficou responsável por escolher uma musica para que 

montassem suas coreografias de acordo com as musicas escolhidas. Em seguida 

nós começamos a confeccionar formas geométricas com cordas, canos de pvc e 

com o corpo, os professores de história e ciências também contribuíram para o 

trabalho pedindo para que os alunos pesquisassem sobre as teorias do movimento 

de Rudolf Laban e analisando alguns movimentos da dança para dizer quais os 

músculos do corpo estavam sendo usados no movimento. 

Confecção das formas Geométricas 
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Fonte: Fabiano G. Gomes 

 

 Etapa 3 

Composição das coreografias: 

Nesta etapa os alunos ficaram livres para montar uma coreografia com a musica 

escolhida por eles desde que nesta coreografia estivessem presentes as acrobacias 

e as formas geométricas estipuladas pelo professor. 

Composição coreográfica 

        Fonte: Fabiano G. Gomes 
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 Etapa 4 

Culminância (mostra de Dança): 

Nesta etapa todas as turmas apresentaram uma coreografia e expuseram seus 

trabalhos na quadra para que todos do colégio pudessem assistir. 

A pesquisa aconteceu durante todo o bimestre e em todas as quatro etapas os 

alunos eram questionados sobre as dificuldades, as facilidades, as questões de 

gênero e a possibilidade de se trabalhar em conjunto com outras disciplinas, ao final 

da 4 etapa foi aplicado um questionário com 4 perguntas abertas para os alunos 

participantes da pesquisa e em seguida foram analisados os dados para que se 

pudéssemos analisar as respostas dos alunos. 

Os dados foram analisados de acordo com o questionário respondido pelos 

alunos, (interpretação das falas e estatística).   

Mostra de dança 

 

                   Fonte: Fabiano G. Gomes 
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           EMBASAMENTO TEÓRICO 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais  PCNs (BRASIL,1998), 

os conteúdos a serem desenvolvidos na disciplina de Educação Física estão 

divididos em três blocos, a saber: esportes, jogos, lutas e ginásticas; atividades 

rítmicas e expressivas; e conhecimentos sobre o corpo. A dança faz parte do bloco 

de atividades rítmicas e expressivas, onde é orientado o trabalho com os aspectos 

históricos e sociais das danças, a estimulação da criatividade e expressividade com 

construção de movimentos, além do estudo das danças populares e demais 

manifestações culturais. Segundo Carneiro e Lima, (2011, p.01) “a atual realidade da 

prática da Educação Física escolar é apresentada com uma redução drástica dos 

conteúdos aplicados nas aulas. Muitas vezes as aulas se resumem a exercícios de 

preparação física e a prática esportiva de um número limitado de modalidades, tais 

como vôlei, futsal, handebol e basquete. Assim, sob a nossa observação, a dança é 

renegada significativamente pelos professores”. A origem dessa deficiência parece 

estar na falta de formação exitosa nessa área profissional, que sem o domínio do 

conteúdo, o educador não se acha apto a desenvolve-lo.  

Para Carneiro; Lima (2011), os conteúdos da Educação Física estão restritos 

apenas as modalidades esportivas, sendo assim a dança acaba ficando muitas das 

vezes em segundo plano ou até mesmo deixada de lado pelos professores de 

Educação Física, talvez pela sua pouca experiência durante a graduação, o que faz 

com que o profissional se sinta despreparado para desenvolver o conteúdo dança 

nas aulas. 

           A formação em Educação Física precisa proporcionar conhecimentos de 

dança suficientes para que o futuro professor sinta-se seguro para ensiná-la e para 

que se compreenda a dança em termos de suas vivencias, possibilidades, 
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conteúdos e objetivos para a Educação Física escolar. A dança na escola deve ser 

um conteúdo com objetivos específicos destinados á Educação física, 

contextualizado, com significado. E um dos objetivos da Educação Física é levar o 

aluno a conhecer o patrimônio da cultura corporal de movimento, bem como 

vivenciá-lo, valoriza-lo e apreciá-lo. (HUNGER; PEREIRA, 2009). Segundo este 

autor, o professor precisa estar seguro para ensinar o conteúdo dança e para que se 

compreenda seus conteúdos e seus objetivos para a Educação Física. A dança na 

escola deve ter um significado, deve ser contextualizada para que se leve o aluno ao 

conhecimento da cultura corporal de movimento, vivenciando-a, valorizando-a e 

apreciando-a.  

A Dança e a Educação Física, apesar de existirem cada qual como campo de 

estudos próprio, se encontram, se interceptam principalmente quando a dança 

constitui-se como um dos conteúdos da Educação Física escolar. A dança apesar de 

ser uma das manifestações corporais da Educação Física e de estar presente na 

vida do homem desde épocas remotas, no ensino universitário da Educação Física 

parece limitada (HUNGER; PEREIRA, 2009). Os autores destacam que apesar de a 

Dança e a Educação Física possuírem seus próprios conteúdos, uma está ligada a 

outra principalmente quando a Dança é utilizada como uma ferramenta da Educação 

Física. 
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          Questões de gênero 

        Gênero pode ser construído de acordo com as características sociais que 

determinam o comportamento e as ideias de um determinado meio, é o gênero que 

constitui a organização de toda a vida em sociedade e o que constitui características 

de homens e mulheres 

          Para Scott(1995, p. 75) e Connel (1995, p. 04 ), 

Gênero é o processo pelo qual as diferenças sexuais dos corpos de homens 
e mulheres são trazidas para dentro das práticas sociais, de forma a 
adquirirem significados culturais. Gênero indica, assim, para esses autores, 
a construção cultural de ideias sobre os comportamentos e as 
características de homens e mulheres. Essa perspectiva teórica considera, 
em suma, que gênero constitui a organização concreta e simbólica de toda 
a vida social. 

  
 

             Para Andreoli (2010, p.06). 

Num sentido geral, o tipo de relação que a dança      estabelece entre o 
corpo e o sensível, converge com a noção de relação com o corpo, 
estabelecida pelas representações de feminilidade hegemônicas. Em outras 
palavras, a estética corporal proporcionada pela dança é considerada a 
mais própria de uma espécie de essência natural da mulher. Por outro lado, 
ela parece ser imprópria para um projeto de aquisição e de “prova” de 
masculinidade viril, o que 
historicamente sempre foi melhor articulado através de uma associação 
entre masculinidade e certos esportes, e que faz com que o homem, para 
dançar, tenha que superar inúmeros obstáculos sociais. 
 

  

          Segundo o texto acima, a dança possui um padrão corporal de 

feminilidade que são estabelecidos pela sociedade, o que a torna impropria 

para o padrão de masculinidade que é associado a outros esportes, isso faz 

com que o homem para dançar tenha que enfrentar diversas barreiras sociais.  
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           Questões de interdisciplinaridade 

           Interdisciplinaridade é a troca entre as disciplinas e a união de especialistas 

numa mesma pesquisa ou projeto e não possuem um sentido único. 

 O termo interdisciplinaridade não possui ainda um sentido único e estável. 
Embora as distinções terminológicas sejam muitas, todas elas obedecem a 
um único princípio: a intensidade da troca entre os especialistas e a 
integração das disciplinas num mesmo projeto de pesquisa (NASCIMENTO, 
2013, p.12) 
 

           Para Porpino (2006, p.46), quando o aluno pratica o fazer e o conhecer, não só 

da dança, mas das artes em geral, desenvolve potencialidades (percepção, 

observação, imaginação e sensibilidade) e conhecimentos acerca do mundo e de 

outras áreas do currículo escolar. O que se dança, não só no Brasil, mas no mundo 

é parte de uma historia social, que modificou e modifica corpos e linguagens.  

A dança modifica e é modificada pela nossa história, assim como outros 
conhecimentos do ensino, isso faz com que a interdisciplinaridade seja 
necessária para articular conhecimentos, avançar para um futuro que não 
seja fragmentado, pois o mundo no qual vivemos é integrado, interligado. 
Ressaltamos a importância da dança dialogar com outras áreas para a 
formação do indivíduo e para dar vez e voz aos mais diversos 
conhecimentos que formam a sociedade e contribuem para o 
desenvolvimento do país e do mundo” (NASCIMENTO, 2013, p.12).  
 
 

            Segundo Nascimento (2013), o aluno desenvolve suas potencialidades 

quando prática o fazer e o conhecer não só da dança mas de outras áreas do 

conhecimento escolar. A dança modifica corpos e linguagens não só no Brasil mas 

no mundo. A interdisciplinaridade é necessária para articular conhecimentos, pois o 

mundo ao qual vivemos é integrado, por isso a importância da dança dialogar com 

outras áreas para a formação do individuo e para dar vez e voz a sociedade. 
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           RESULTADO 

O questionário foi aplicado para 30 alunos do 9º ano de escolaridade de E. M. 

Fusao Fukamat no Município de Itaguaí – RJ, destes 30 alunos 12 eram do sexo 

masculino e 18 do feminino.  

Grafico 1 

 

           Fonte: Fabiano G. Gomes 

De acordo com o gráfico 1 acima, dos 30 alunos, 18 eram do sexo feminino, o 

que equivale a 60% do total de alunos e 12 do sexo masculino, o que equivale a 

40% do total de alunos. 

1ª Questão: O que você acha que facilitou a prática do conteúdo dança nas aulas de 

Educação Física? 

                        Tabela 1 

Fatores que facilitaram 

Nada 10 

Não soube responder 14 

União da turma 2 

Inserir o aluno na aula  1 

Montar a coreografia 1 
Nota 2 

                         Fonte: Fabiano G. Gomes 
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Gráfico 2. 
Fatores que facilitaram 

 

 
       Fonte: Fabiano G. Gomes 

           De acordo com o gráfico 2, 10 alunos responderam que não há nada que 

tenha facilitado o conteúdo dança nas aulas de Educação Física, o que equivale a 

33,3% dos alunos, 14 não souberam responder o que facilita a aplicação da dança, 

o que equivale a 46,6% do total de alunos, 2 alunos responderam que foi a união da 

turma, o que equivale a 6,6% dos alunos, 2 alunos disseram que foi a possibilidade 

de ficar com a nota boa na disciplina o que equivale a 6,6% dos alunos, 1 aluno 

respondeu que foi o fato de os alunos montarem sua própria coreografia, o que 

equivale a 3,3% dos alunos e 1 aluno respondeu que foi a possibilidade de inserir os 

alunos na aula de Educação Física, o que equivale a 3,3% dos alunos.  

De acordo com essas respostas dos alunos, podemos perceber que para 

eles, não existem fatores relevantes que possam facilitar a aplicação do conteúdo 

dança nas aulas de Educação Física.  

2ª Questão: O que você acha que dificultou a prática do conteúdo dança nas aulas 

de Educação Física? 
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             Tabela 2 

Fatores que dificultaram 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Fabiano G. Gomes     

Grafico 3 

Fatores que dificultaram 

 

        Fonte: Fabiano G. Gomes 

Quando perguntados sobre o que dificultou a aplicação do conteúdo dança 

nas aulas de Educação Física obtivemos as seguintes respostas expostas no gráfico 

3: 23 alunos responderam que foi a dificuldade em executar certos movimentos, 

esses alunos equivalem a 76,6% dos alunos, 1 aluno respondeu que foi por conta do 

ritmo escolhido, 1 aluno respondeu que foi a atitude dos alunos, 1 aluno respondeu 

que foi por causa da timidez, 1 aluno respondeu que não gosta de dançar, 1 aluno 
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respondeu que foi montar a coreografia, 1 aluno respondeu que foi a falta de 

enteresse dos alunos e 1 aluno respondeu que foi a falta de entendimento da turma, 

esses resultados equivalem a 3,3% dos alunos respectivamente. 

Analisando essas respostas podemos perceber que a dificuldade em executar 

alguns movimentos, representa o maior percentual de alunos, o que nos leva a 

acreditar que o aluno não tenha entendido o sentido e a importância desse conteúdo 

nas aulas de Educação física, o que pode se dar talvez por uma deficiência na 

formação do professor que não se sente apto para aplicar esse conteúdo como 

afirma (CARNEIRO; LIMA, 2011). 

3ª Questão: Em sua opinião, a dança deveria ser trabalhada nas aulas de Educação 

Física, tanto para meninas quanto para meninos? 

Tabela 3 

Questões de Gênero 

Sim 25 

sim, podendo escolher o ritmo  1 

sim, pra quem gosta de dançar 1 

só com meninas, por que tem mais jeito 1 

não, pois Educação Física não é dança 1 
 A dança é coisa de menina mais deve ser trabalhada também com 
os meninos 1 

      Fonte: Fabiano G. Gomes 
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Grafico 4 

Questões de Gênero 

 

    Fonte: Fabiano G. Gomes 

           Ao serem questionados se a dança deveria ser trabalhada tanto para 

meninos quanto para meninas, obtivemos as seguintes respostas, como aponta o 

gráfico 4: 25 alunos responderam que sim, o que equivale a 83,3% dos alunos, 1 

aluno respondeu que sim, desde que se possa escolher o ritmo, 1 aluno respondeu 

que sim, mas só pra quem gosta de dançar, 1 aluno respondeu que só para as 

meninas, por que elas levam mais jeito, 1 aluno respondeu que não, pois Educação 

Físca não é dança e 1 aluno respondeu que a dança é coisa de meninas, mas deve 

ser trabalhada também com meninos, esses resultados equivalem a 3,3% 

respectivamente.  

Baseado nas respostas obitidas pelos alunos podemos perceber que mais da 

metade da turma acha que a dança deve sim ser trabalhada tanto para meninos 

quanto para meninas, o que nos leva a acreditar que com o passar do tempo a 

dança vem ganhando seu espaço nas aulas e no decorrer dos tempos o preconceito 

relacionado a questão de gênero vem enfraquecendo cada vez mais, indo contra o 

que diz, (ANDREOLI, 2010, p.06), 
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 A dança é considerada a mais própria de uma espécie de essência natural 
da mulher. Por outro lado, ela parece ser imprópria para um projeto de 
aquisição e de “prova” de masculinidade viril, o que historicamente sempre 
foi melhor articulado através de uma associação entre masculinidade e 
certos esportes, e que faz com que o homem, para dançar, tenha que 
superar inúmeros obstáculos sociais. 

 
 

4ª Questão: Você acha que a dança pode ser trabalhada em conjunto com outras 

disciplinas? 
         Tabela 4 

Interdisciplinaridade 

Sim 25 

não, por que não tem como 2 

depende da disciplina 1 
não, por que a dança não cumpre o conteúdo das demais  
disciplinas 2 

 

Gráfico 5 

Interdisciplinaridade 

 

    Fonte: Fabiano G. Gomes 

           Ao serem perguntados se a dança pode ser trabalhada em conjunto com outras 

disciplinas, obtivemos as seguintes respostas expostas no gráfico 5: 25 alunos 

responderam que sim, o que equivale a 83,3% dos alunos, 1 aluno disse que sim, mas 

depende da disciplina o que equivale a 3,3% dos alunos, 2 alunos disseram que não, por 

que não tem como, e 2 alunos disseram que a dança não pode ser trabalhada em 
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conjunto com outras disciplinas, pois não cumpre com os conteúdos das mesmas, o que 

equivale a 6,6% respectivamente.  

Analisando as respostas dos alunos podemos perceber que a dança pode e 

deve ser trabalhada em conjunto com outras disciplinas, como afirma Nascimento, 

(2013, p.12) 

         A dança modifica e é modificada pela nossa história, assim como 

outros conhecimentos do ensino, isso faz com que a interdisciplinaridade 

seja necessária para articular conhecimentos, avançar para um futuro que 

não seja fragmentado, pois o mundo no qual vivemos é integrado, 

interligado. 

De acordo com os dados apresentados pudemos perceber que não há 

elementos relevantes segundo os alunos que façam com que a aplicação do 

conteúdo dança seja facilitado nas aulas e os fatores que dificultaram a sua 

aplicação foram em sua maioria a dificuldade de realizar movimentos, o que talvez 

possa se dar por uma interpretação equivocada dos alunos do conteúdo ou até 

mesmo o professor não tenha conseguido passar com clareza o conteúdo, como 

afirma Hunger; Pereira (2009), a dança na escola deve ter um objetivo especifico em 

seu conteúdo destinado a Educação Física, com significado. Para levar o aluno a 

conhecer o patrimônio da cultura corporal de movimento, para vivencia-lo, aprecia-lo 

e valoriza-lo. 

Já no que diz respeito as questões de gênero o aluno conseguiu alcançar um 

entendimento maior sendo capaz de romper com o pré-conceito imposto pela 

sociedade, assim como afirma Andreoli (2010), o homem para dançar precisa 

romper inúmeros obstáculos sociais. 

Nas questões relacionadas ao trabalho interdisciplinar foi possível perceber a 

capacidade de percepção dos alunos em relacionar o conteúdo dança com as 
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disciplinas trabalhadas no projeto, segundo Nascimento (2013)a dança é modificada 

pela nossa história, como assim outros conhecimentos, isso é necessário para unir 

conhecimentos e avançar para um futuro não fragmentado. 
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            CONCLUSÃO 

             A partir de todas as análises feitas na pesquisa, percebemos que a dança 

como conteúdo nas aulas de Educação Física, a cada ano letivo vem ganhando um 

espaço maior nas aulas, o que nos fez chegar as seguintes conclusões: Verificamos 

após a pesquisa que apesar de alguns professores não se sentirem aptos a aplicar o 

conteúdo dança em suas aulas, não há nenhum fator que seja relevante no que diz 

respeito ao que poderia ter facilitado a aplicação do conteúdo dança nas aulas. 

Verificamos que os principais fatores que dificultaram o desenvolvimento do 

conteúdo dança foram: dificuldade em executar certos movimentos (e que isso não 

depende da dança exclusivamente), o ritmo escolhido (idem), a atitude dos alunos, a 

timidez, o fato de alguns não gostarem de dançar, montar a coreografia, a falta de 

28 interesse dos alunos e a falta de entendimento da turma, o que nos levou a 

acreditar que o aluno não tenha entendido o sentido e a importância desse conteúdo 

nas aulas de Educação física, (ou que o professor não conseguiu fazer os alunos 

entender isso) sendo assim deixamos aqui uma sugestão para novos estudos que 

abordem essa temática, a da aplicação da dança como conteúdo nas aulas e não 

somente como um elemento extraclasse. Após a análise das questões de gênero na 

aplicação do conteúdo dança nas aulas, chegamos a conclusão que a estimulação à 

dança nos próximos anos letivos poderá reverter esse preconceito, permitindo assim 

que a dança contribua de forma positiva para a quebra desse tabu, fazendo com que 

sua prática seja cada vez mais frequente nas escolas não só para as meninas, mas 

também para os meninos. Após analisar o trabalho interdisciplinar com a dança nas 

aulas, percebemos que a dança contribuiu de forma positiva na relação com outras 

disciplinas e seu papel foi de grande importância para a conscientização dos alunos, 

para que estes fossem capazes de reconhecer a importância de um trabalho 
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interdisciplinar. Várias situações concluídas reforçam oque os autores mencionados 

falam sobre o conteúdo dança com apenas uma exceção com relação a questão de 

gênero, oque nos leva a sugerir novos trabalhos a respeito deste tema que tem sido 

amplamente discutido. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Itaguaí, ______ de __________________ de _______ 

 

Eu Fabiano Guimarães Gomes, pesquisador responsável aos direitos legais e à dignidade 

humana dos Sr.................................................................voluntários desta pesquisa, peço 

respeitosamente a autorização dos mesmos, para que possa fazer parte do grupo para 

análise posterior e confecção de futuros resultados, de forma que se houver 

concordância, responsabilizo-me através deste termo a prestar toda a forma de 

esclarecimento para melhor entendimento do papel do indivíduo neste trabalho 

O estudo será realizado através de um inquérito (questionário) sobre a dança nas 

aulas de educação física escolar, baseado na opinião dos alunos do segundo seguimento. 

Todos do questionário serão coletados e realizados na escola, sem prejuízo de 

qualquer atividade escolar.  

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais a nenhum participante. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos conforme Resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à dignidade do voluntário. 

Eu ______________________________________, dou consentimento livre e 

esclarecido, para que se façam os exames necessários a esta pesquisa e posterior uso 

de imagem e publicação dos dados nos relatórios parciais e conclusivos, a fim de que 

estes sirvam para beneficiar a ciência e a humanidade. 

_____________________________________________________ 
Assinatura do responsável 

__________________________________________________ 
Assinatura do aluno 

 


