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RESUMO 
 
 

Maria, Vanessa M. Dança na perspectiva da cultura corporal: da Batalha do 
Passinho à Batalha do Frevo. 2016. Produto Final (Especialização em Docência da 
Educação Básica na Disciplina de Educação Física - Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
O objetivo do presente estudo foi verificar as possibilidades práticas de trabalho com 
dança nas aulas de Educação Física dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
construindo um diálogo significativo entre o universo cultural dos estudantes 
pesquisados, a Dança do Passinho, e outra manifestação corporal brasileira, o 
Frevo. Neste contexto, apresentamos o seguinte problema: como desenvolver o 
conteúdo dança enquanto proposta pedagógica nas aulas de Educação Física 
escolar dos anos iniciais do Ensino Fundamental, contribuindo para que o aluno se 
aproprie de nossas e/ou novas culturas? Trata-se de uma pesquisa de abordagem 
qualitativa e fundamentada nas propostas dos conteúdos específicos de dança dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física (BRASIL, 1997b) e de Artes 
(BRASIL, 1997a), nas orientações pedagógicas do Coletivo de Autores (2009), além 
de reflexões teórico-metodológicas de autoras tais como Barreto (2004), Marques 
(2003; 2013) e Verderi (2009). O público-alvo é composto por crianças do 3° ano de 
escolaridade da Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada no município de Nova 
Iguaçu (RJ). Na organização desse estudo, aplicou-se uma pesquisa-ação cujo 
plano de ação foi estruturado em sete encontros, totalizando um mês de projeto. 
Esse trabalho viabilizou a ampliação do repertório cultural do educando, a 
compreensão do conceito de historicidade intrínseca nas danças em estudo e a 
vivência de conteúdos de dança tais como reconhecimento de ritmos, exploração do 
espaço e improvisação em dança.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Educação Física. Cultura Corporal. Dança. Dança do Passinho. 
Frevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

  
Maria, Vanessa M. Dance from the perspective of corporal culture: from the 
Passinho Dance Battle to the Frevo Battle. 2016. Final version (Graduate course in 
Physical Education – Basic Education - Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 
This paper aims at investigating practical possibilities with regard to teaching dance 
in Physical Education classes at basic level, bridging the cultural gap of the students 
in relation to the object of study: Frevo through Passinho Dance, a contemporary 
cultural manifestation. In the study we address the following question: how can we 
introduce and work with the concept of Dance in the school curriculum at basic level 
(first grades) with a view to enriching students’ culture knowledge? This is a 
qualitative piece of research based on the principles and beliefs in Dance teaching 
taken from the National Curricular Parameters - Physical Education (BRASIL, 1997b) 
and Arts (BRASIL, 1997a), on the pedagogical principles from Coletivo de Autores 
(2009), besides a  theoretical and methodological reflection on the works of Barreto 
(2004), Marques (2003; 2012) e Verderi (2009). The participants are third-grade 
students from a municipal school (Monteiro Lobato Municipal School) located in Nova 
Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil. This action-research is divided into seven informal 
meetings, adding up to a month of research. To conclude, this piece of research has 
provided the participants with an opportunity to experience with Dance (its rhythm, 
improvisation etc.) in Physical Education classes and to enhance their cultural and 
historical knowledge through contextualizing and reflecting upon their own practice 
and previous experience on the subject in question.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Physical Education. Corporal Culture. Dance. Passinho Dance. Frevo. 
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1 Introdução 
 

A dança faz parte do currículo de Educação Física como uma das 

manifestações da cultura corporal a ser desenvolvida no contexto escolar. No 

entanto, ainda há poucas iniciativas de escolas e gestões governamentais que 

acreditem e investem em formação de professores na área de conhecimento de 

dança (MARQUES, 2012). 

Em 1997 a dança passou a ser reconhecida como parte do currículo da área 

de Artes, além de aparecer no que rege o seguinte bloco de conteúdos da Educação 

Física escolar: atividades rítmicas e expressivas, descrito nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997b, p.51): 

 

este bloco de conteúdos inclui as manifestações da cultura corporal 
que têm como características comuns a intenção de expressão e 
comunicação mediante gestos e a presença de estímulos sonoros 
como referência para o movimento corporal.  

                                                                          
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sinalizam que “a diversidade 

cultural que caracteriza o país tem na dança uma de suas expressões mais 

significativas, constituindo um amplo leque de possibilidades de aprendizagem” 

(BRASIL, 1997b, p.51). E é nessa perspectiva que o presente trabalho pretende 

tratar o conhecimento dança como cultura corporal a ser dialogada com o universo 

cultural dos alunos pesquisados, a Dança do Passinho. Esse fenômeno cultural das 

comunidades cariocas viabiliza a incorporação da identidade local e o conhecimento 

de novas culturas, uma vez que existe uma proximidade de elementos de 

movimentação dessa dança com os de outros estilos de dança popular brasileira 

como frevo, samba e capoeira.  

Nessa linha de pensamento, acreditamos que a Dança do Passinho 

possibilita um elo significativo para introduzir outra manifestação corporal brasileira, 

o Frevo, que não só se caracteriza com a Dança do Passinho quanto à 

individualidade na exibição dos passos, principalmente no que se refere à 

improvisação, como também ao surgimento, ambas são de origem urbana; ou seja, 

o movimento da periferia encontra na dança uma forma de inserção social, cada um 

em seu contexto social da época. 
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É importante ressaltar que não se pretende resumir a proposta pedagógica 

em dança ao aprendizado de repertórios de dança, isto é, reproduzir mecanicamente 

gestos e movimentos característicos de um repertório, mas um caminho para que o 

aluno se torne protagonista do processo de aprendizagem dessa linguagem. Para 

isso, Marques (2012) destaca que a dança não pode ser definida somente como 

repertório, pois ela é linguagem e conhecimento, ação sobre o mundo. 

Para Maria (2012), a dança, deixando de ser “corpo” somente em festinhas 

de fim-de-ano, passa a ser uma das maneiras mais interessantes para explorar todo 

o potencial de expressão e comunicação do corpo humano. Para esse fim, o 

educador assume o compromisso de “despertar o interesse por um corpo vivo, por 

um corpo que, além de ocupar espaço e ter forma, possui expressão, desejos e 

interage com as coisas da natureza” (VERDERI, 2009, p.19). 

Em suma, a intenção é tornar real a dança enquanto proposta pedagógica 

nas aulas de Educação Física escolar dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

contribuindo para que o aluno se aproprie de nossas e/ou novas culturas. 

 

1.1  Problema 
 

Neste contexto apresentamos o seguinte problema: como desenvolver o 

conteúdo dança enquanto proposta pedagógica nas aulas de Educação Física 

escolar dos anos iniciais do Ensino Fundamental, contribuindo para que o aluno se 

aproprie de nossas e/ou novas culturas? 

 

1.2  Objetivos 
 

 Objetivo principal:  

 

Verificar as possibilidades práticas de trabalho com dança nas aulas de 

Educação Física dos anos iniciais do Ensino Fundamental, buscando dialogar com o 

universo cultural dos estudantes do 3° ano de escolaridade, a Dança do Passinho, a 

fim de promover novos conhecimentos nessa área, as danças populares brasileiras, 

especificamente o Frevo. 
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Objetivos específicos: 

 

- Proporcionar o conhecimento do “Frevo” enquanto repertório de dança 

popular brasileira nas aulas de Educação Física escolar dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; 

- Contextualizar e problematizar a dinâmica de construção da Dança do 

Passinho enquanto fenômeno sociocultural, traçando paralelos com o Frevo; 

- Valorizar a dança enquanto manifestação da cultura corporal a ser 

problematizada e vivenciada no contexto escolar; 

- E identificar as contribuições significativas da dança no desenvolvimento 

integral dos educandos do 3° ano de escolaridade do Ensino Fundamental. 

 

1.3 Justificativa  
 

Observando a dança acontecer de forma lúdica por meio da Dança do 

Passinho no pátio da escola em que atuo como professora de Educação Física e 

também nas festividades como a Festa Cultural ocorrida em agosto de 2015, surgiu 

a ideia de usar esse estilo de dança como um elo significativo para introduzir outras 

manifestações corporais brasileiras com as quais as crianças da escola não estão 

familiarizadas. 

A Dança do Passinho utiliza diversos movimentos, os quais alguns remetem 

às danças populares brasileiras como frevo, samba e capoeira. Por essa razão, o 

presente estudo justifica-se pelo incentivo ao resgate de uma das danças populares 

brasileiras, o Frevo. A Dança do Passinho apresenta algumas características 

marcantes do Frevo tais como a individualidade na exibição dos passos, 

principalmente no que se refere à improvisação de passos. E ambas têm a 

participação popular como expressão marcante em sua constituição, cada qual em 

seu respectivo contexto social da época. 

Acreditamos que essa proposta de trabalho em dança vai ampliar o 

repertório cultural do educando, incentivando-o não só a experienciar os movimentos 

característicos das danças em estudo, como também a compreender a visão de 

historicidade intrínseca nelas, potencializando aprendizagens, principalmente as de 

cunho cultural. 
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2 O trato com o conhecimento Dança: possibilidades teórico-práticas com os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) 

 

Em 1997-98, a dança foi incluída nos PCN (BRASIL, 1997b) e ganhou 

reconhecimento nacional como manifestação da cultura corporal a ser trabalhada 

nas escolas. Faz parte do bloco de conteúdos da Educação Física intitulado 

atividades rítmicas e expressivas que, segundo esse documento, configura-se em: 

 

danças trazidas pelos africanos na colonização, danças relativas aos 
mais diversos rituais, danças que os imigrantes trouxeram em sua 
bagagem, danças que foram aprendidas com os vizinhos de 
fronteira, danças que se veem pela televisão, as danças difundidas 
nos centros urbanos, como o funk, o rap, as danças de salão, dentre 
outras. Existem ainda as danças que estão desaparecendo, 
conhecê-las por meio de pessoas mais velhas da comunidade, é algo 
possível a ser feito dentro deste bloco de conteúdos.   

                                                             (BRASIL, 1997b, p.52) 
 
 

Maria (2012, p.14) diz que “a dança, também como linguagem específica de 

Arte, deixou de ser um “currículo oculto” e passou a ter especificidades que devem 

ser reconhecidas para elaborar qualquer trabalho artístico-educativo crítico”. Os PCN 

são, portanto, parâmetros que têm como objetivo nortear o trabalho dos 

profissionais, ampliando a prática e a reflexão de modo a abranger os aspectos 

sociais, afetivos, culturais e políticos de uma determinada área de conhecimento 

(Educação Física, por exemplo) em sociedade.     

Os PCN (BRASIL, 1997b) apresentam critérios de seleção e organização 

dos conteúdos visando garantir a coerência com a concepção de cultura corporal. A 

dança assim como as demais práticas da cultura corporal seguem os seguintes 

critérios: 

• relevância social: foram selecionadas práticas da cultura 
corporal que têm presença marcante na sociedade brasileira, cuja 
aprendizagem favorece a ampliação das capacidades de interação 
sociocultural, usufruto das possibilidades de lazer, a promoção e a 
manutenção da saúde pessoal e coletiva; 
• características dos alunos: a definição dos conteúdos buscou 
guardar uma amplitude que possibilite a consideração das diferenças 
entre regiões, cidades e localidades brasileiras e suas respectivas 
populações. Além disso, tomou-se também como referencial a 
necessidade de considerar o crescimento e as possibilidades de 
aprendizagem dos alunos nesta etapa da escolaridade. 
• características da própria área: os conteúdos são um recorte 
possível da enorme gama de conhecimentos que vêm sendo 
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produzidos sobre a cultura corporal e estão incorporados pela 
Educação Física (BRASIL, 1997b, p.45). 
 

 

Referindo-se à avaliação, os PCN (BRASIL, 1997b) consideram-na um 

mecanismo pelo qual tanto o aluno como o professor podem dimensionar os 

avanços e as dificuldades encontradas dentro do processo de ensino e 

aprendizagem para torná-lo mais produtivo. 

Os PCN (BRASIL, 1997b, p.53) listam sugestões de danças e outras 

atividades rítmicas e/ou expressivas que podem ser abordadas e adaptadas ao 

contexto escolar: 

 

• danças brasileiras: samba, baião, valsa, quadrilha, afoxé, catira, 
bumba-meu-boi, maracatu, xaxado, etc.; 
• danças urbanas: rap, funk, break, pagode, danças de salão; 
• danças eruditas, clássicas, modernas, contemporâneas, jazz; 
• danças e coreografias associadas a manifestações musicais: 
blocos de afoxé, olodum, timbalada, trios elétricos, escolas de 
samba; 
• lengalengas; 
• brincadeiras de roda, cirandas; 
• escravos de jó. 

 

Para Maria (2012), o corpo não é apenas um instrumento didático, ele faz 

parte do processo educativo e permite o entrelaçamento do sujeito com/no mundo. 

Portanto, faz-se necessária uma mudança na concepção do que é educação hoje, 

pois a dança ainda encontra dificuldade de ganhar “corpo” no modelo tradicional de 

ensino que ainda rege em muitas escolas brasileiras. Nesse aspecto, Verderi (2009, 

p.45) argumenta: 

 

começamos a pensar que se fazem necessárias as modificações no 
processo de ensino-aprendizagem. Urge uma renovação pedagógica 
que privilegie a inserção corporal, uma educação que assuma a 
corporeidade humana e formule novos paradigmas abandonando o 
mecanicismo tradicional, que se aventure a percorrer por caminhos 
desconhecidos, que busque novas trilhas, novas descobertas e que 
não tenha medo de tornar vivos os seus aprendizes.  

 

A Educação Física escolar, conforme os PCN (BRASIL, 1997b, p. 27), “pode 

sistematizar situações de ensino e aprendizagem que garantam aos alunos o acesso 

a conhecimentos práticos e conceituais”. Todavia, é necessário mudar a ênfase na 
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aptidão física e no rendimento padronizado que caracterizava a Educação Física, 

para uma concepção mais abrangente, que contemple todas as dimensões 

envolvidas em cada prática corporal. Também é importante que se estabeleça uma 

clara distinção entre os objetivos da Educação Física escolar e os da dança em 

termos de nível profissional, uma vez que estes últimos, enquanto referências de 

trabalho, recaem o foco para o desenvolvimento da aptidão física apenas, meta não 

almejada em propostas pedagógicas de caráter crítico. 

Os PCN (BRASIL, 1997b) salientam que a Educação Física escolar deve 

oportunizar a todos os alunos o desenvolvimento de suas potencialidades, de forma 

democrática e não seletiva, em prol do aprimoramento do ser em sua totalidade. 

Assim cabe assinalar que os alunos com necessidades educacionais especiais não 

podem ser privados das aulas de Educação Física.  

O trabalho de dança possibilita criar uma ligação significativa com outras 

disciplinas do currículo escolar como é o caso da Educação Física e das Ciências 

Naturais ou ainda da História e da Geografia. 

Os Temas Transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde e 

Orientação Sexual, também propostos pelos PCN, trazem a importância da 

articulação do trabalho corporal com os outros saberes, porém Marques (2003, p.37) 

ressalta que: 

 

o trabalho com os temas transversais não deve se sobrepor aos 
conteúdos específicos dessa área de conhecimento, mas sim ampliar 
sua prática e reflexões de modo a abranger os aspectos sociais, 
afetivos, culturais e políticos da dança em sociedade.                     
                                                                        
 

A referida autora acredita que na dança estão contidas as possibilidades de 

compreendermos, desvelarmos, problematizarmos e transformarmos as relações 

que se estabelecem em nossa sociedade entre etnias, gêneros, idades, classes 

sociais e religiões. Diante de tais questões, os PCN (1997b, p.30) sinalizam para: 

 

• a formação de hábitos de autocuidado e de construção de relações 
interpessoais colaboram para que a dimensão da sexualidade seja 
integrada de maneira prazerosa e segura; 
• no que tange à questão do gênero, as aulas mistas de Educação 
Física podem dar oportunidade para que meninos e meninas 
convivam, observem-se, descubram-se e possam aprender a ser 
tolerantes, a não reproduzir estereotipadamente relações sociais 
autoritárias; 
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• no âmbito da Educação Física, os conhecimentos construídos 
devem possibilitar a análise crítica dos valores sociais, tais como 
padrões de beleza e saúde, que se tornaram dominantes na 
sociedade, seu papel como instrumento de exclusão e discriminação 
social e a atuação dos meios de comunicação em produzi-los, 
transmiti-los e impô-los; uma discussão sobre ética do esporte 
profissional, sobre a discriminação sexual e racial que existe nele, 
entre outras coisas, pode favorecer a consideração da estética do 
ponto de vista do bem-estar, as posturas não-consumistas, não-
preconceituosas, não discriminatórias e a consciência dos valores 
coerentes com a ética democrática.   

 
 

Segundo Maria (2012), a escola dando subsídios para que a inserção da 

dança como experiência educativa e estética seja efetivada, atende à diversidade 

cultural da comunidade escolar e contribui para construção de uma sociedade 

democrática. A compreensão do sentido do fazer artístico é construída a partir das 

experiências de dança não como simples atividades de movimentos, mas como um 

contato significativo com o fenômeno artístico – dança – de forma integrada e 

reflexiva.   

Para os PCN (BRASIL, 1997b, p.33), a dança enquanto conteúdo de 

Educação Física escolar “não se restringe ao simples exercício de certas habilidades 

e destrezas, mas sim de capacitar o indivíduo a refletir sobre suas possibilidades 

corporais e, com autonomia, exercê-las de maneira social e culturalmente 

significativa e adequada”. 

Os PCN (BRASIL, 1997b, p.59) destacam a importância da “escola de 

trabalhar com o repertório cultural local, partindo de experiências vividas, mas 

também garantir o acesso a experiências que não teriam fora da escola”. Fazendo 

uma analogia com a presente proposta pedagógica em dança deste trabalho, 

estamos partindo da Dança do Passinho (experiência já vivida pelos alunos) para 

uma experiência de dança cujo repertório não é do conhecimento da maioria da 

turma (Frevo), visto que é uma manifestação cultural pernambucana e não carioca. 

Nesse sentido, as aulas de Educação Física são os espaços para fomentar novas 

aprendizagens aos alunos. 
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2.1 Dança: linguagem artística 
 

 
Os PCN de Artes destacam os aspectos artísticos da dança na expressão e 

na comunicação humana, como manifestação coletiva, e como produto cultural e 

apreciação estética. Sugerem o ensino de dança a partir de três eixos norteadores: 

reflexão, fruição e produção. Em síntese, a dança e as demais linguagens 

específicas da área de Artes envolvem: 

 

• a experiência de fazer formas artísticas e tudo que entra em 
jogo nessa ação criadora: recursos pessoais, habilidades, pesquisa 
de materiais e técnicas, a relação entre perceber, imaginar e realizar 
um trabalho de arte; 
• a experiência de fruir formas artísticas, utilizando informações 
e qualidades perceptivas e imaginativas para estabelecer um 
contato, uma conversa em que as formas signifiquem coisas 
diferentes para cada pessoa; 
• a experiência de refletir sobre arte como objeto de 
conhecimento, onde importam dados sobre a cultura em que o 
trabalho artístico foi realizado, a história da arte e os elementos e 
princípios formais que constituem a produção artística, tanto de 
artistas quanto dos próprios alunos. 
                                                                   PCN (BRASIL,1997a, p.43) 
 

 
Nos PCN de Educação Física, o entendimento da dança é como expressão 

da diversidade cultural de um país, tornando-se um importante conteúdo para 

aprendizagem. Nesse aspecto, Marques (2003) destaca a dança enquanto 

expressão corporal privilegiada para o trabalho, discussão e problematização da 

pluralidade cultural em nossa sociedade, uma vez que o corpo em si já é expressão 

da pluralidade.  

A dança ainda é descaracterizada e vista somente como festinhas de fim-de-

ano em muitas escolas, deixando de cumprir com o seu papel artístico e educativo. 

Um dos fatores que contribui para esse quadro é a antiga Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional (LDB, n° 5.692/71) que considerava a dança como uma 

atividade extracurricular e configurava-se, na maioria das vezes, como oficinas que 

não se relacionavam com as demais áreas do currículo escolar.  

Maria (2012) pontua que após a incorporação da arte como componente 

curricular, como trata a Lei 9.394/96, faz-se necessário que o ensino da dança seja 

redimensionado em relação aos seus objetivos, conteúdos e metodologias, para que 

atenda às demandas do educando, do projeto da escola e esteja em sintonia com as 
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transformações sociais. Em conformidade com esse documento, os PCN (BRASIL, 

1997a, p.44) destacam o real sentido do fazer artístico: 

 

é importante que os alunos compreendam o sentido do fazer 
artístico; que suas experiências de desenhar, cantar ou dramatizar 
não são atividades que visam distraí-los da “seriedade” das outras 
disciplinas. Ao fazer e conhecer arte o aluno percorre trajetos de 
aprendizagem que propiciam conhecimentos específicos sobre sua 
relação com o mundo. Além disso, desenvolvem potencialidades 
(como percepção, observação, imaginação e sensibilidade) que 
podem alicerçar a consciência do seu lugar no mundo e também 
contribuem inegavelmente para sua apreensão significativa dos 
conteúdos das outras disciplinas do currículo.                                         
                                                                     

           

Por meio de uma experiência de trabalho com dança, o educando passa a 

ter consciência corporal, compreendendo como o corpo se relaciona com o espaço. 

Deixando de ser um mero reprodutor de movimentos, torna-se protagonista de suas 

composições coreográficas. Para isso, o educador deve estimular e mediar todo 

esse processo de criação, contribuindo para a formação de estruturas corporais mais 

complexas do educando. Sobre isso, os PCN (BRASIL, 1997a, p.68) mostram que: 

 

ao planejar as aulas, o professor deve considerar o desenvolvimento 
motor da criança, observar suas ações físicas e habilidades naturais. 
Deve estimular a pesquisa consciente a fim de ampliar o repertório 
gestual, capacitar o corpo para o movimento, dar sentido e 
organização às suas potencialidades. Deve estimular o aluno a 
reconhecer ritmos – corporais e externos -, explorar o espaço, 
inventar sequências de movimento, explorar sua imaginação, 
desenvolver seu sentido de forma e linha e se relacionar com os 
outros alunos buscando dar forma e sentido às suas pesquisas de 
movimento. Esses são elementos básicos para introduzir o aluno na 
linguagem da dança.  

 
                                                                              

Ainda se referindo ao papel do educador, as formas artísticas podem ser 

apresentadas tanto pela sua pesquisa pessoal como também pelos dados que os 

próprios educandos podem buscar na comunidade local, pois os PCN (BRASIL, 

1997a, p. 115) salientam que “este tipo de trabalho pode dar condições para que os 

alunos se percebam como produtores de cultura, ao mesmo tempo em que 

desenvolvem uma compreensão de códigos culturais”.                                                                                                                   

A dança como expressão e comunicação humana permite que a criança 

“fale” com seu corpo, conhecendo a si mesma e compreendendo suas capacidades 
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e seus limites de movimento. No processo de escolarização, na etapa da educação 

infantil, a criança pode correr, pular, espreguiçar-se sem censura alguma. Contudo, 

ao ingressar no Ensino Fundamental, geralmente há uma preocupação da escola 

quanto à postura ideal, a disciplina, enfim, preconiza-se o corpo estático como forma 

adequada para que a criança incorpore os conteúdos propostos. Essa restrição do 

uso do corpo na aprendizagem impossibilita o desenvolvimento da expressão e 

integração tanto individual quanto coletiva que a dança promove no contexto 

escolar. Na valorização da dança enquanto expressão e comunicação humana, os 

PCN (BRASIL, 1997a, p.70-71) traçam os seguintes conteúdos:  

 

• reconhecimento dos diferentes tecidos que constituem o corpo 
(pele, músculos e ossos) e suas funções (proteção, movimento e 
estrutura). 
• observação e análise das características corporais individuais: a 
forma, o volume e o peso. 
• experimentação e pesquisa das diversas formas de locomoção, 
deslocamento e orientação no espaço (caminhos, direções e planos). 
• experimentação na movimentação considerando as mudanças de 
velocidade, de tempo, de ritmo e o desenho do corpo no espaço. 
• observação e experimentação das relações entre o peso corporal 
e equilíbrio. 
• reconhecimento dos apoios do corpo explorando-os nos planos 
(os próximos ao piso até a posição de pé). 
• improvisação na dança, inventando, registrando e repetindo 
sequências de movimentos criados. 
• seleção dos gestos e movimentos observados em dança, 
imitando, recriando, mantendo suas características individuais. 
• seleção e organização de movimentos para a criação de 
pequenas coreografias. 
• reconhecimento e desenvolvimento da expressão em dança.  
 
 

O caráter coletivo da dança faz parte do processo de improvisação e criação 

de movimentos. Os PCN (BRASIL, 1997a, p.71-72) indicam conteúdos de dança 

como manifestação coletiva: 

 

• reconhecimento e identificação das qualidades individuais de 
movimento, observando os outros alunos, aceitando a natureza e o 
desempenho motriz de cada um. 
• improvisação e criação de sequência de movimento com os 
outros alunos. 
• reconhecimento e exploração de espaço em duplas ou outros 
tipos de formação em grupos. 
• integração e comunicação com os outros por meio dos gestos e 
dos movimentos. 
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• criação de movimentos em duplas ou grupos opondo qualidades 
de movimentos (leve e pesado, rápido e lento, direto e sinuoso, alto e 
baixo). 
• observação e reconhecimento dos movimentos dos corpos 
presentes no meio circundante, distinguindo as qualidades de 
movimento e as combinações das características individuais.      

 
 
As ações de improvisar, experimentar, apreciar e fruir são desenvolvidas por 

meio do conteúdo dança. Tanto as danças populares quanto as “danças da mídia” - 

Dança do Passinho, Axé, Kuduro, entre outras, possibilitam ao aluno discutir e 

articular verbal e corporalmente os conceitos e valores ali presentes de modo a 

ressignificá-los ao seu contexto sócio-histórico-cultural. Cada repertório de dança 

relaciona-se com padrões estéticos de grupos sociais e épocas que apresentam 

diferentes ideias de corpo, de dança e de identidades locais. Seguindo essa linha de 

pensamento, os PCN (BRASIL, 1997a, p.45) dizem que: 

 

a aprendizagem artística envolve, portanto, um conjunto de 
diferentes tipos de conhecimento, que visam à criação de 
significações, exercitando fundamentalmente a constante 
possibilidade de transformação do ser humano. Além disso, encarar 
a arte como produção de significações que se transformam no tempo 
e no espaço permite contextualizar a época em que se vive na sua 
relação com as demais.  

 

Os PCN (BRASIL, 1997a, p.72-73) pontuam determinados conteúdos 

referentes à dança como produto cultural e apreciação estética: 

 

• reconhecimento e distinção das diversas modalidades de 
movimentos e suas combinações como são apresentadas nos vários 
estilos de dança. 
• identificação e reconhecimento da dança e suas concepções 
estéticas nas diversas culturas considerando as criações regionais, 
nacionais e internacionais. 
• contextualização da produção em dança e compreensão desta 
como manifestação autêntica, sintetizadora e representante de 
determinada cultura. 
• identificação dos produtores em dança como agentes sociais em 
diferentes épocas e culturas. 
• pesquisa e frequência às fontes de informação e comunicação 
presentes em sua localidade (livros, revistas, vídeos, filmes e outros 
tipos de registros em dança). 
• pesquisa e frequência junto dos grupos de dança, manifestações 
culturais e espetáculos em geral. 
• elaboração de registros pessoais para sistematização das 
experiências observadas e documentação consultada.  
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As relações entre o corpo, a cultura e a sociedade são fontes de 

contextualização e problematização em uma proposta pedagógica crítica em dança. 

Nesse parâmetro, Marques (2003, p.18) argumenta que: 

 

[...] a dança ainda parece apresentar um risco muito grande a ser 
tomado pela educação formal, pois ela ainda é uma grande 
desconhecida da/para escola. Propostas com dança que trabalhem 
seus aspectos criativos e transformadores, portanto imprevisíveis e 
indeterminados, ainda “assustam” aqueles que aprenderam e são 
regidos pela didática tradicional. Os processos de criação em dança 
acabam não se encaixando nos modelos tradicionais de educação. 
Nossas escolas permanecem advogando por um ensino “garantido” 
(sabemos onde vamos chegar), conhecido (já temos experiências de 
muitos anos na área), determinado e pré-planejado (não haverá 
surpresas).   
 

 
Quanto ao papel da escola, os PCN (BRASIL, 1997a, p.49) nos mostram 

que:  

 

também cabe à escola orientar seu trabalho com o objetivo de 
preservar e impulsionar a dinâmica do desenvolvimento e da 
aprendizagem, preservando a autonomia do aluno e favorecendo o 
contato sistemático com os conteúdos, temas e atividades que 
melhor garantirão seu progresso e integração como estudante. 
 
 

Maria (2012) acredita que a escola que estiver sustentada por modelos 

pedagógicos tradicionais que, consequentemente, desvincula o educando de sua 

realidade sociocultural, não será o espaço fértil para que a dança enquanto área de 

conhecimento aconteça de forma a estabelecer suas especificidades essenciais para 

a construção do ser humano na condição de ser que reflete, cria, aprecia, frui, enfim, 

que dança. 
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3   Dança na perspectiva da cultura corporal 
 

Nas palavras do Coletivo de Autores (2009), a Educação Física é entendida 

como uma disciplina que trata de um tipo de conhecimento denominado de cultura 

corporal que tem como temas o jogo, a ginástica, o esporte, a capoeira e a dança. 

A concepção de cultura corporal incorporada na Educação Física escolar 

amplia as contribuições para “o pleno exercício da cidadania, na medida em que, 

tomando seus conteúdos e as capacidades que se propõe a desenvolver como 

produtos socioculturais, afirma como direito de todos o acesso a eles”. (BRASIL, 

1997b, p.28) 

A metodologia na perspectiva crítico-superadora, defendida pelo Coletivo de 

Autores (2009), implica um processo que estimule, na dinâmica da sala de aula, a 

intenção prática do aluno para apreender a realidade. Então, a aula é vista como um 

espaço intencionalmente organizado para possibilitar a direção da apreensão, pelo 

aluno, do conhecimento específico da Educação Física e dos diversos aspectos das 

suas práticas na realidade social.  

A seleção e organização dos conteúdos devem exigir coerência com o 

objetivo de promover a leitura crítica da realidade na qual o educando está inserido. 

Fazer com que o aluno confronte os conhecimentos do senso comum com o 

conhecimento científico para ampliar seu acervo de conhecimento. 

A proposta crítico-superadora apresenta forte influência dos educadores 

José Libâneo (1985) e Dermeval Saviani (1987) cujas obras utilizam-se do discurso 

da justiça social baseada nas linhas teóricas marxistas. Preconiza o trabalho 

pedagógico voltado para a contextualização dos fatos, bem como o resgate 

histórico, uma vez que demonstra ao aluno que a produção da humanidade 

expressa uma determinada época e que sofre modificações ao longo do tempo. 

Segundo Souza (1987 apud COLETIVO DE AUTORES, 2009), estas são as 

características específicas da pedagogia crítico-superadora:  

 

• diagnóstica: porque pretende ler os dados da realidade, 
interpretá-los e emitir um juízo de valor que depende da 
perspectiva de classe de quem julga, porque os valores, nos 
contornos de uma sociedade capitalista, são de classe;  
• judicativa: porque julga os elementos da sociedade a 
partir de uma ética que representa os interesses de uma 
determinada classe social;  
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• teleológica: porque busca uma direção, dependendo da 
perspectiva de classe. 

 

Quanto à seleção de conteúdos para as aulas de Educação Física, de 

acordo com o Coletivo de Autores (2009), estes devem considerar: 

  

• a relevância social: compreender o sentido e o significado 
do conteúdo para a reflexão pedagógica escolar; 
• sua contemporaneidade: a seleção do conteúdo deve 
garantir aos alunos o conhecimento do que de mais moderno 
existe no mundo contemporâneo, mantendo-o informado dos 
acontecimentos nacionais e internacionais, bem como do 
avanço da ciência e da técnica ;  
• sua adequação às possibilidades sociocognoscitivas do 
aluno: adequar o conteúdo à capacidade cognitiva e à prática 
social do aluno, ao seu próprio conhecimento e às suas 
possibilidades enquanto sujeito histórico; 
• simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da 
realidade: os conteúdos de ensino são organizados e 
apresentados aos alunos de maneira simultânea. Este princípio 
confronta o etapismo que é a ideia de etapa tão presente na 
organização curricular conservadora que fundamenta os 
famosos “pré-requisitos” do conhecimento; 
• espiralidade da incorporação das referências do 
pensamento: significa compreender as diferentes formas de 
organizar as referências do pensamento sobre o conhecimento 
para ampliá-las; 
• provisoriedade do conhecimento: rompe-se com a ideia 
de terminalidade. Apresenta-se o conteúdo ao aluno, 
desenvolvendo a noção de historicidade retraçando-se desde a 
sua gênese, para que este aluno se perceba enquanto sujeito 
histórico. 
 

  

Em relação ao desenvolvimento técnico da linguagem dança, o Coletivo de 

Autores (2009, p.82) sugere a abordagem dos fundamentos: 

 
• ritmo = cadência, estruturas rítmicas. 
• espaço = formas, trajetos, volumes, direções, orientações. 
• energia = tensão, relaxamento, explosão.  
 

E no que tange ao conteúdo expressivo, sugerem-se os seguintes temas: 

 

• as ações da vida diária; 
• os estados afetivos; 
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• as sensações corporais; 
• os seres e fenômenos do mundo animal, vegetal e mineral; 
• o mundo do trabalho; 
• o mundo da escola; 
• os problemas sociopolíticos atuais. 
                                               (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p.82) 

 

As crianças e adolescentes que fazem parte dos anos iniciais (público-alvo 

desta pesquisa) configuram-se no primeiro ciclo de escolarização, alcançando o 

início do segundo ciclo. Para esses ciclos, o Coletivo de Autores (2009, p.82-83) 

sugere: 

 

• danças de livre interpretação de músicas diferentes para 
relacionar-se com o universo musical. (Sugere-se promover a 
verbalização das observações realizadas sobre diferentes aspectos 
da música interpretada, bem como a identificação das diferentes 
respostas que podem ser dadas ao estímulo musical. É 
recomendável, todavia, a identificação das relações espaço-
temporais durante a interpretação e o reconhecimento das 
interrelações pessoais durante a interpretação coletiva de uma 
música, tanto com os parceiros quanto com os espectadores); 
 
• danças de interpretação de temas figurados (ver sugestões de 
temas expressivos). (Sugere-se estimular a construção coletiva dos 
espaços de representação e das coreografias e a apresentação da 
produção/criação para a escola e comunidade. Também se 
recomenda privilegiar a avaliação participativa da produção 
individual/coletiva); 
 
• danças com a interpretação técnica da representação de temas 
da cultura nacional e internacional; 
 
• danças com conteúdo relacionado à realidade social dos 
alunos e da comunidade. (Sugere-se estimular a identificação das 
relações dos personagens da dança com o tempo e a construção 
coletiva dos espaços de representação e das coreografias. Também 
é recomendável a apresentação da produção/criação para a escola e 
comunidade, bem como a avaliação participativa da produção 
individual/coletiva). 

 

Esses conteúdos sistematizados pedagogicamente promovem uma reflexão 

crítica nas aulas. Especificamente neste presente trabalho, acreditamos que a 

Dança do Passinho e o Frevo são temas interessantes a serem contextualizados e 

problematizados na escola, visto que apresentam similaridades na sua origem: 

ambas são urbanas e revelam a influência da cultura negra no processo de 

construção enquanto manifestações culturais. Cada uma, portanto, difunde as ideias 
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do que é corpo e sociedade que caracterizam o contexto histórico no qual se 

manifestaram. São dados a serem discutidos e refletidos, oportunizando momentos 

de aprendizagem significativa. 

 

3.1 Do passinho do Funk aos passos do Frevo: resgate do Patrimônio 
Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO, 2012) 

 

A dança conhecida como "passinho" é do movimento funk e mistura vários 

estilos de dança tais como hip-hop, capoeira, kuduro e frevo. Oriunda das 

comunidades cariocas, a Dança do Passinho conquistou reconhecimento nacional e 

internacional. Não poderia ser diferente no contexto escolar, sendo esse estilo de 

dança a mais nova sensação dos intervalos da escola e presença marcante nas 

festividades. 

A mídia foi e ainda é o elemento primordial para o advento da Dança do 

Passinho. A origem é incerta, mas Lacerda (2014) diz que com a publicação do 

vídeo “Passinho Foda” em 2008 que a proliferação teve início. O sucesso do vídeo 

incentivou outros dançarinos a fazerem o mesmo a fim de tornarem-se conhecidos. 

Paralelamente, a partir da internet, surgia o termômetro que mede o sucesso dos 

artistas e grupos: a quantidade de views (visualizações).  

Em 2011, esse fenômeno ocasionou outra configuração: os duelos entre 

dançarinos de Passinho deixaram de ocorrer nos bailes funks e ganharam uma 

competição própria: o Baile do Passinho. Esse projeto teve como objetivo eleger o 

melhor dançarino, dispondo de 45 segundos para mostrar sua performance. No final, 

eram avaliados por três jurados, assim não haveria chances de empate. 

Lacerda (2014) traz como dado informativo que a segunda edição aconteceu 

em 2013 e alcançou grandes proporções, levando 50 mil pessoas à semifinal e a 

final foi realizada no programa “Caldeirão do Huck”, da TV Globo. O sucesso 

estimulou o incentivo de grandes empresas, como a Coca-cola, e, para suprir essa 

demanda, foi criado o grupo de maior repercussão desse fenômeno até agora, o 

Dream Team do Passinho. O clipe desse grupo, cujo nome é “Aperte o Play”, 

alcançou muitos views entre pouco mais de 12 meses de existência do time. O grupo 

se formalizou, tem rotina de ensaios e já se apresentou em grandes eventos tais 

como Revéillon de Copacabana e Carnaval em Salvador. Além disso, assinou um 

contrato com a Sony para gravação de um CD. 
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Outra contribuição para a divulgação da Dança do Passinho é o 

documentário “Batalha do Passinho”, do cineasta e cientista social Emílio Domingos, 

que retrata os bailes e dançarinos do “passinho”, a origem das Batalhas do 

Passinho, os principais fundadores, etc. Canônico (2013) comenta que o filme traça 

um retrato de uma geração que, ao inventar passos, inventa também outras formas 

de sociabilidade e circulação de suas criações e ideias. Assim como o funk, o 

passinho torna-se essencial para discutir alguns pontos da cultura carioca.  

Emílio Domingos apud Canônico (2013) acredita que o passinho é muito 

antropofágico, pois assimila diversos movimentos, como o break, frevo, samba, 

mímica, kuduro, contorcionismo. Não há um limite, contanto que seja dentro do 

ritmo. Acredita que essa liberdade corporal faz com que as pessoas se identifiquem.                 

O filme recebeu o prêmio de Melhor Filme na Mostra Novos Rumos da 

Premiére Brasil – Festival do Rio 2012 e Melhor filme de longa metragem pelo júri 

popular no 4º Festival de Cinema Curta Amazônia. 

Para Canônico (2013), a Dança do Passinho também trouxe tendências de 

moda que agradaram aos seus admiradores: bermuda até o joelho, camisetas 

coloridas, boné na cabeça e adereços como óculos coloridos sem lente. 

A Dança do Passinho é um elo significativo para introduzir outra 

manifestação corporal brasileira, o Frevo, que não só se caracteriza com essa dança 

quanto a elementos de movimentação como também à individualidade na exibição 

dos passos, principalmente no que se refere à improvisação. Outra questão a ser 

ressaltada é a participação do povo das periferias como expressão marcante na 

constituição de ambas as manifestações culturais, cada qual em seu respectivo 

contexto social. 

O Frevo é uma manifestação cultural tipicamente pernambucana, surgida no 

final do século XIX. O termo frevo advém de uma alteração popular da palavra 

ferver. Segundo pesquisas de Rondinelli (2010), o ritmo era bastante acelerado, que 

com o passar dos anos, o termo usado pelas pessoas era ‘frervendo’ e assim ficou 

conhecido como frevo. 

O surgimento do Frevo coincide com as profundas transformações sociais 

em Pernambuco na virada do século XIX para o início do século XX. Sua história 

retrata Recife (primeiro berço) e Olinda (segundo berço), abolição da escravatura e 

proclamação da república. O Frevo traduziu o clima de agitação vivido pela cidade 
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de Recife em plena expansão urbana, o fortalecimento do movimento operário e a 

expectativa de modernização da cidade. 

Para Cavalcante (2007), a prática do Frevo se expande quando os 

capoeiristas passam a acompanhar disfarçadamente os Clubes Carnavalescos, 

associações anteriormente fundadas por trabalhadores ligados às categorias 

profissionais que saíam desfilando pelas ruas, visitando as casas, comendo, 

bebendo e cantando. Há clubes com mais de cem anos de existência como o Clube 

Carnavalesco Misto Lenhadores e o seu rival Clube das Vassourinhas, ambos da 

cidade de Olinda. 

Ao se referir à contribuição da capoeira na composição dos passos do 

Frevo, Marques (2012, p.133) explica que:  

 

da junção da capoeira com o ritmo do frevo nasceu o passo, a dança 
do frevo. As sombrinhas coloridas são uma estilização das utilizadas 
inicialmente como armas de defesa dos passistas que remetem 
diretamente a luta, resistência e camuflagem, herdada da capoeira e 
dos capoeiristas, que faziam uso de porretes ou cabos de velhos 
guarda-chuvas como arma contra grupos rivais. 

 
 

Rondinelli (2010) destaca também a influência da capoeira, especialmente 

nos movimentos baixos, que requerem máximas flexões dos joelhos. O Frevo tem 

mais de 120 passos catalogados. Para Marques (2012), a dança do Frevo pode ser 

de duas formas: quando a multidão dança (passos simples), ou quando os passistas 

realizam os passos mais complexos, de forma acrobática. 

Existem blocos que perpetuam o Frevo tais como o “Galo da Madrugada”, de 

Recife e o “Clube de Vassourinhas”, de Olinda.  A Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) aprovou o Frevo, expressão artística 

do carnaval de Recife, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2012. 

O reconhecimento ocorreu durante a 7ª Sessão do Comitê Intergovernamental para 

a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, na sede da Unesco, em Paris, na 

França. Em 2007, o Frevo já havia sido declarado como Patrimônio Imaterial do 

Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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4  Metodologia 
 

O presente estudo fundamenta-se nas propostas dos conteúdos específicos 

de dança dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física (BRASIL, 

1997b) e de Artes (BRASIL, 1997a), nas orientações pedagógicas do Coletivo de 

Autores (2009), além de reflexões teórico-metodológicas de autoras tais como 

Barreto (2004), Marques (2003; 2012) e Verderi (2009). 

A metodologia encontra-se nos preceitos de pesquisa de base qualitativa 

que, segundo Minayo (2010, p. 21-22): 

 

trabalha com o universo de significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 
de variáveis.                                                   
 
 

A articulação da Dança do Passinho, repertório de dança popular 

contemporânea, com o Frevo, repertório de dança popular brasileira – intitulado 

Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco (2012), é o ponto de partida para 

a socialização de conhecimentos ressignificados por cada interlocutor envolvido 

nesta pesquisa de campo. Para Marques (2012, p.42), “contextualizar as danças de 

repertório é uma forma de ressignificá-las, ou seja, de produzir novos sentidos, 

sentidos nos tempos presentes dos alunos”.  

O universo cultural em análise é de crianças do 3° ano de escolaridade do 

Ensino Fundamental, com idade entre 8 e 10 anos, de uma escola municipal de 

Nova Iguaçu. Estas vivenciam a expressão corporal por meio da Dança do Passinho 

nos intervalos da escola e/ou festividades, além de ser um estilo de dança muito 

presente nas comunidades em que residem. 

A escola está localizada no centro de Nova Iguaçu, próxima a Via Light, 

possibilitando aos alunos o fácil acesso. Atende majoritariamente crianças de 

comunidades carentes, oriundas do centro de Nova Iguaçu, Mesquita e Belford 

Roxo. Por ser considerada “escola-modelo”, devido aos anos de tradição na 

escolarização de milhares estudantes da região, muitos responsáveis procuram 

inscrever seus filhos(as) nessa instituição escolar. Atende a educação infantil, o 

primeiro e segundo segmentos do Ensino Fundamental, possuindo uma imensa 

infraestrutura, são 35 salas de aula. Todavia, é mais uma de muitas escolas públicas 
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brasileiras que carecem de reparos na estrutura física e material pedagógico para 

seus profissionais. 

É importante ressaltar que a disciplina Educação Física foi inserida na grade 

curricular dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental do turno da tarde 

a partir da convocação dos profissionais da área do último concurso para esse 

município, em 2012, no qual ingressara. Contudo, apenas as turmas de 3° ano de 

escolaridade adiante que têm Educação Física, pois a escola ainda aguarda a 

chegada de mais um profissional pela Secretaria de Educação. Por conseguinte, a 

troca de experiências assim como a parceria com um colega da área para realização 

de trabalhos pedagógicos não acontece no turno no qual trabalho. 

Na organização desse estudo, aplicaremos uma pesquisa-ação que, para 

André (1995, p.33), “envolve sempre um plano de ação, plano esse que se configura 

em objetivos, em um processo de acompanhamento e controle da ação planejada e 

no relato concomitante desse processo”. 

O plano de ação dessa pesquisa está estruturado em sete encontros, com 

duração de quarenta minutos, aplicadas duas vezes na semana, totalizando um mês 

de projeto. No que se refere à coleta de dados, consideramos a observação 

participante da pesquisadora uma das ferramentas para não somente coletar 

informações como também compreender o contexto da pesquisa, pois, nas palavras 

de Minayo (2010, p.70): 

 

é um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador 
de uma situação social, com a finalidade de realizar uma 
investigação científica (..) o observador faz parte do contexto sob sua 
observação e, sem dúvida, modifica esse contexto, pois interfere 
nele, assim como é modificado pessoalmente. 

 

 Além da observação participante, utilizamos o diário de campo, fotografias, 

planos de aula, filmagens (apenas para a coleta de dados e será apagado depois) e, 

principalmente, falas dos alunos. Ou seja, trilhou-se um trabalho de campo com 

caráter interacional, uma vez que as falas que emanam da relação entre 

pesquisador e pesquisados são instrumentos privilegiados de coleta de informações: 

 

a possibilidade que tem a fala de ser reveladora de condições de 
vida, da expressão dos sistemas de crenças e, ao mesmo tempo, ter 
a magia de transmitir, por meio de um porta-voz, o que pensa o 
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grupo dentro das mesmas condições históricas, socioeconômicas e 
culturais que o interlocutor.                          (MINAYO, 2010, p.63-64) 
 
 

Os encontros aconteceram sempre com dois momentos: roda de conversa 

inicial para dialogar a proposta da aula e a final para não só compreender a 

significação do trabalho em aula atribuída pelos educandos, como também, não 

menos importante, verificar se as atividades atenderam às suas expectativas.  

Um roteiro de perguntas abertas ou entrevista aberta foi aplicado e esta é 

definida por Minayo (2010, p.64) como, “aquela em que o informante é convidado a 

falar livremente sobre um tema e as perguntas do investigador, quando são feitas, 

buscam dar mais profundidade às reflexões”. Nesse sentido, as entrevistas 

realizadas em duas das sete aulas programadas tiveram como objetivo mapear os 

conhecimentos prévios do aluno acerca das manifestações culturais (Dança do 

Passinho e Frevo), traçando paralelos entre ambas.  

A avaliação da pesquisa em estudo configurou-se em observações 

participantes da pesquisadora, descrições das aulas quanto à aceitação da 

proposta, participação, indagações surgidas, entre outras questões, tudo registrado 

no diário de campo e também em filmagens. Todos os encontros foram 

sistematizados pedagogicamente da seguinte forma: 

   

Aula 1: 

 

Objetivos: Problematizar o fenômeno sociocultural “Dança do Passinho” a 

partir do conhecimento de mundo do educando e da exibição do vídeo do grupo 

Dream Team do Passinho; e identificar os conhecimentos prévios dos alunos acerca 

de danças populares. 

 

• Roda de conversa acerca do que os alunos pensam a respeito do 

fenômeno cultural “Dança do Passinho”: 

 

� O que é a Dança do Passinho? 

� Onde surgiu e como se tornou um fenômeno? 

� O que é a Batalha? Já apreciou alguma?  
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•  Apreciação da apresentação do grupo Dream Team do Passinho por 

meio de vídeo (Videoclipe “De ladinho”); 

• Discussão sobre quais elementos de dança há no passinho que 

podemos relacionar a outros estilos de danças populares. Respostas a partir do 

repertório pessoal dos alunos; 

• E fazer um mapeamento das danças citadas pelos alunos. 

 

 

Aula 2: 

 

Objetivo: Problematizar o fenômeno sociocultural “Dança do Passinho” a 

partir do conhecimento de mundo do educando e da exibição do trailer do filme “A 

Batalha do Passinho, o filme”, de Emílio Domingos. 

 

• Retomada da discussão sobre quais elementos de dança há no 

passinho que podemos relacionar a outros estilos de danças brasileiras, a partir do 

mapeamento das danças citadas pelos alunos na aula anterior; 

• Assistir ao trailer do filme “A Batalha do Passinho, o filme”, de Emílio 

Domingos e levantar a discussão sobre a representatividade da Dança do Passinho 

nas comunidades cariocas; 

• E vivência: dançar a música “De ladinho” do grupo Dream Team. 

 

 

Aula 3: 

 

Objetivos: Compreender a dança Frevo como manifestação da cultura de um 

povo, dança que se manifesta na região nordeste do Brasil; e apreciar uma 

apresentação de Frevo por meio de vídeos. 

 

• Roda de conversa sobre o conhecimento prévio do aluno acerca da 

manifestação cultural pernambucana, Frevo, a partir das seguintes indagações: 

 

� Quem já dançou Frevo?  
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� Quem já viu alguém dançar Frevo?  

� Como se dança Frevo?  

� Quem sabe o que significa a palavra Frevo? 

  

• E apreciação de uma apresentação de Frevo por meio de vídeos: 

Escola do Frevo (www.pernambucotv) e Unesco inclui Frevo na lista de Patrimônio 

Imaterial da Humanidade, por Ministério do Turismo. 

 

 

Aula 4: 

 

Objetivos: Compreender a dança Frevo como manifestação da cultura de um 

povo; identificar a origem e as características do Frevo; reconhecer algumas 

contribuições da Capoeira na constituição do Frevo; e traçar paralelos entre a Dança 

do Passinho e o Frevo. 

 

• Roda de conversa sobre uma das danças populares brasileiras: 

Frevo; 

• Discussão sobre a origem e características da dança (apoio do 

vídeo da aula anterior); 

• Construção de um mural com características paralelas entre a 

Dança do Passinho e o Frevo. 

 

 

 Aula 5: 

 

Objetivos: Confeccionar a sombrinha do Frevo com material alternativo; e 

compreender a significação desse instrumento característico da dança Frevo no 

passado e hoje. 

 

• Confecção de um dos instrumentos usados no Frevo: sombrinha. 
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Aula 6: 

 

Objetivos: Conhecer, experimentar e explorar os passos básicos do Frevo; 

descobrir novas formas de conhecer e reconhecer os limites e possibilidades do seu 

corpo e do corpo do outro, coordenando diferentes movimentos com os braços e 

com as pernas; e compreender e identificar os níveis de movimentos em relação ao 

chão (baixo, médio e alto); e incentivar os alunos a movimentar-se variando os níveis 

de movimento. 

 

• Roda de conversa sobre os passos básicos do Frevo; 

• Vivência: execução dos passos básicos do Frevo com/sem a 

sombrinha; e compreendê-los em relação ao nível do chão (baixo, médio e alto); 

• Ao som da música do Frevo, pedir para que os alunos dancem, 

tentando realizar os passos característicos da dança. A cada interrupção do som, 

solicitar um nível de movimento do Frevo em relação ao chão (baixo, médio e alto); 

• Construção coletiva de uma sequência coreográfica de Frevo, 

trabalhando o ritmo, o espaço e os níveis de movimento. 

 

 

Aula 7:  

 

Objetivos: Improvisar individualmente passos de Frevo; e trabalhar a fruição 

e apreciação em dança nos alunos. 

  

• Realizar com a turma uma Batalha de Frevo, mas não de caráter 

competitivo. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

5 Resultados 
 

A discussão dos dados coletados referentes ao plano de ação que configura 

essa pesquisa originou-se do conjunto de opiniões e representações sociais sobre o 

tema investigado (MINAYO, 2010, p.79).  

 O plano de ação apresentava um cronograma com as atividades que, a 

princípio, iniciar-se-iam no mês de outubro. Todavia, foram transferidas para final do 

mês, em função de dificuldades tais como: aparelhos de mídia com defeito, 

impossibilidade de ocupação do auditório da escola (este fora agendado pela 

Secretaria de Educação do município, não dando abertura para que os profissionais 

da escola fizessem uso do espaço), ausência de material para utilizar em algumas 

aulas do projeto, entre outras. 

A primeira aula teve que ser realizada na própria sala de aula, num espaço 

inadequado devido ao quantitativo de alunos e sem aparelhagem apropriada para 

transmissão do videoclipe “De ladinho”, do grupo Dream Team do Passinho. 

Improvisamos um computador como “telão” já que não havia disponibilidade de uso 

de televisão e nem de Datashow. Por isso, as crianças foram divididas em grupos de 

cinco para assistir ao vídeo pelo computador, realizando essa estratégia quatro 

vezes para que toda turma tivesse a oportunidade de apreciar o vídeo. 

Iniciamos com uma roda de conversa como ponto de partida para explicar 

não só a proposta de trabalho bem como a relevância da participação de toda a 

turma ao longo das etapas da pesquisa a fim de contribuir significativamente nesse 

projeto. 

Para problematizar o fenômeno sociocultural “Dança do Passinho” a partir do 

conhecimento de mundo do educando, utilizou-se o videoclipe “De ladinho” do grupo 

Dream Team do Passinho. Todas as crianças conheciam a música, mas muitas não 

o videoclipe. No momento da exibição, observou-se de imediato a empolgação para 

dançar e alguns já haviam tomado essa iniciativa. 

Sabemos que é importante que o aluno observe e aprecie as apresentações 

de dança realizadas por outros grupos, pois, de acordo com os PCN (BRASIL, 

1997a, p.69), é um dos caminhos para: 

 

desenvolver seu olhar, fruição, sensibilidade e capacidade analítica, 
estabelecendo opiniões próprias. Essa é também uma maneira de o 
aluno compreender e incorporar a diversidade de expressões, de 
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reconhecer individualidades e qualidades estéticas. Tal fruição 
enriquecerá sua própria criação em dança. 
 

  

Devido à animação da turma, houve um pouco de dificuldade para realizar 

as perguntas após o videoclipe para identificar os conhecimentos prévios dos alunos 

acerca do fenômeno cultural em estudo e também de outras danças urbanas. 

Estabelecendo intervenções por meio de diálogo, demos continuação da 

aula a partir de um roteiro aberto de perguntas:  

 

• O que é a Dança do Passinho? 

 

Os alunos responderam que é uma dança de Funk; é uma dança que tem 

batalha; é a dança “Passinho do Romano” (dança do movimento funk paulista).  

 

• Onde surgiu e como se tornou um fenômeno? 

 

Muitos responderam que a dança originou-se da favela, dos morros, das 

comunidades. Porém, não souberam dizer claramente como se tornou um 

fenômeno. Então, naquele momento, explicamos brevemente como essa dança 

ganhou popularidade, reconhecendo a internet, especificamente o site youtube, 

como veículo de divulgação e apreciação dessa dança. Percebeu-se que muitos já 

conheciam esse site e alguns faziam uso dele. Por ser um fenômeno recente, há 

poucos dados informativos que conceituem precisamente esse estilo de dança. 

Sendo de origem incerta, alguns pesquisadores acreditam que a partir da publicação 

do vídeo “Passinho Foda” em 2008 que a proliferação teve início. O sucesso do 

vídeo incentivou outros dançarinos a fazerem o mesmo a fim de tornarem-se 

conhecidos.  

 

• O que é a Batalha? Já apreciou alguma?  

 

Alguns definiram a batalha como uma disputa de dança que envolve 

dinheiro, medalha, troféu e que, às vezes, o candidato tem a possibilidade de viajar 

para outro país. “Ganha quem fizer melhor os passos”, disse um aluno. 

Das dezenove crianças presentes, dez já tinham assistido ao vivo a uma 
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Batalha de Passinho no bairro onde moram. Falaram que os participantes têm o 

hábito de gravar e colocar na internet. Algumas batalhas são entre meninos e 

meninas; outras só de meninos. Toda a turma já apreciou Batalhas de Passinho pela 

televisão também e muitas crianças através do programa Caldeirão do Huck.  

Após essa etapa da aula, fizemos um mapeamento das danças com as 

quais os alunos eram familiarizados e que acreditavam ser similares aos 

movimentos característicos da Dança do Passinho por meio da seguinte pergunta: 

 

• Quais elementos de dança há no Passinho que podemos 

relacionar a outros estilos de dança? 

 

          Figura 1 - Elementos do passinho. 

 

          Fonte: própria autora. 

.  

Nesse aspecto, Marques (2012) pontua a importância das falas das crianças 

enquanto referências concretas de suas vivências, experiências, de seus 

conhecimentos prévios, de suas motivações e expectativas em relação à dança na 

escola. São parâmetros concretos para iniciar um processo de ensino e 

aprendizagem impregnado de sentidos na escola. 

Na segunda aula, retomamos a conversa sobre a Dança do Passinho com 

base no mapa da aula anterior a fim de incluir ou não mais danças próximas ao 

fenômeno cultural em estudo. Naquele momento, um dos alunos citou o break e o 

incluímos no mapa. 

O trailer do filme “A Batalha do Passinho, o filme (2013)”, de Emílio 
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Domingos, foi usado para retratar as batalhas, embora muitas crianças tenham 

comentado na aula anterior que já tinham assistido presencialmente a uma em suas 

respectivas comunidades.  

 

                                     Figura 2 – Turma assistindo ao vídeo “Batalha do Passinho, o filme”. 

 

Fonte: própria autora.  

   

Passado o vídeo, uma das crianças comentou o episódio de violência que 

envolveu o famoso dançarino de Dança do Passinho, Gambá, que foi brutalmente 

assassinado. Outro aluno explicou que o caso não teve esclarecimentos até hoje. 

Naquele momento, os demais alunos queriam expor outros casos de violência. 

Constata-se, diante dessa reação majoritária da turma, que essas falas são 

reveladoras da presença estigmatizada da violência nas comunidades cariocas. 

Contudo, a intervenção pedagógica fez-se necessária para ressaltar iniciativas de 

agentes sociais de encontrar não só na dança, como também em outras 

manifestações culturais, uma maneira de se expressarem e ressignificarem a favela 

enquanto espaço de transformação e construção de conhecimentos, e não só foco 
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de violência. Grupo social  Afroreggae foi colocado como exemplo. 

O último momento da aula foi caracterizado pela apresentação livre das 

crianças fazendo a Dança do Passinho na quadra da escola ao som da música “De 

ladinho” do grupo Dream Team do Passinho. 

 

        Figura 3 - Apresentação livre das crianças (Dança do Passinho). 

 

        Fonte: própria autora. 

 

Na terceira aula, novamente iniciamos com a roda de conversa a partir do 

conhecimento prévio do aluno acerca da manifestação cultural pernambucana, 

Frevo, a partir das seguintes indagações: 

 

• Quem já dançou frevo?  

• Quem já viu alguém dançar frevo?  

• Como se dança frevo?  

• Quem sabe o que significa a palavra frevo?  

 

Notou-se que a maior parte da turma desconhecia essa manifestação 

cultural brasileira, embora se tornara Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade 

em 2012 pela UNESCO. Com o auxílio de vídeos, proporcionamos a apreciação do 

histórico desse ritmo efervescente, assim como da apresentação dos passistas de 

Frevo. 
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No que se refere à apreciação de manifestações da cultura corporal, os PCN 

(BRASIL, 1997b, p.88) nos mostram que “o aluno poderá não só aprender mais 

sobre corpo e movimento de uma determinada cultura, como também a valorizar 

essas manifestações”. 

 Observou-se o encantamento da turma com a movimentação corporal dos 

dançarinos de Frevo e concluímos a aula abordando as informações históricas das 

origens e características do Frevo.  

Na roda de conversa final, as crianças questionaram em qual momento do 

trabalho haveria a possibilidade de aprender os passos do Frevo. Então, explicamos 

que, da quinta aula adiante, a parte prática seria o foco do estudo.  

Na quarta aula, a roda de conversa inicial foi para retomar as informações 

históricas das origens e características do Frevo com base do que foi discutido na 

aula anterior. Destacamos novamente o papel fundamental da Capoeira na 

composição de passos dessa manifestação cultural. Apoiados nessas informações, 

traçamos paralelos entre o Frevo e a Dança do Passinho. O primeiro elemento 

presente em ambas citado pela turma foi a própria Capoeira. Depois citaram os 

passos do Frevo como muito próximos aos da Dança do Passinho. 

 

     Quadro1 – Paralelos entre Frevo e Dança do Passinho. 

 

FREVO DANÇA DO PASSINHO 

CAPOEIRA 

SAMBA 

PASSOS LIVRES 

ORIGEM URBANA 

PARTICIPAÇÃO DO POVO, COMUNIDADE 

      

 Fonte: própria autora. 

 

Em relação à contextualização histórica e social das danças em estudo, as 

crianças encontraram dificuldades para traçar pontes entre elas. Por isso, a ênfase 

na participação da classe popular na constituição tanto do Frevo quanto da Dança 

do Passinho foi dada novamente para que houvesse entendimento quanto à sua 

origem. Ambas são de origem urbana pelo fato de “serem caracterizadas como um 
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movimento de jovens das periferias das grandes cidades que, na dança, encontram 

uma forma de inserção social” (MARQUES, 2012, p.136). A Dança do Passinho tem 

a força de crianças e jovens de comunidades carentes como marca de expressão, 

enquanto que, no Frevo, a classe de trabalhadores em formação naquela época 

(entre o final do século XIX e início do XX, Recife estava em processo de 

urbanização) popularizou o carnaval, trazendo-o para as ruas de Recife e, por 

conseguinte, revelando um movimento da massa dos marginalizados que ia de 

encontro com os grandes bailes de máscaras de origem europeia, cultuados pela 

burguesia local, cuja participação do povo era proibida. 

A intervenção pedagógica realizada por meio desse recorte histórico e social 

de ambas as danças foi necessária, pois, nas palavras de Marques (2010, p.40): 

 

cada repertório de dança é um recorte de uma época, de um espaço 
geográfico, de um modo de ver e entender o mundo. Assim ao 
dançá-los, temos também a oportunidade de compreender em 
nossos corpos essas épocas, espaços, pessoas, relações.                         
 
 

É importante que o aluno entenda que cada repertório de dança tem suas 

respectivas trajetórias históricas construídas em um contexto social de uma 

determinada época. 

Na quinta aula, retomamos a simbologia do adereço sombrinha, uma vez 

que era utilizada como arma de defesa pelos capoeiras no passado e, hoje, é o 

principal adereço atrativo do Frevo. A partir dessa explicação, as crianças 

confeccionaram a sombrinha do Frevo com material alternativo: 

 

• prato de papelão de bolo; 

• palito de churrasco; 

• e fitas coloridas. 

 

A turma usou a imaginação e a criatividade para personalizar as sombrinhas 

do Frevo. Notou-se entusiasmo e animação ao confeccioná-las e muitos alunos 

ficaram ansiosos para utilizar na próxima etapa da aula: a vivência dos passos do 

Frevo. 
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      Figura 4: Confecção de sombrinhas de Frevo. 

 

      Fonte: própria autora. 

 

A sexta aula foi o momento para as crianças conhecerem, experimentarem e 

explorarem os passos básicos do Frevo. Nas palavras do Coletivo de Autores (2009, 

p.82): 

 

a capacidade da expressão corporal desenvolve-se num continum de 
experiências que se iniciam na interpretação espontânea ou livre, 
evoluindo para a interpretação de temas da dança formalizada, onde 
conscientemente o corpo é o suporte da comunicação. 

 

Trabalhamos cinco passos básicos: ponta de pé e calcanhar, tesoura, 

ferrolho, bêbado e saci. Novamente retomamos a história do surgimento do Frevo no 

que se refere à nomenclatura dos passos. São mais de 120 passos catalogados e a 

maioria remete a nomes de instrumentos de trabalho utilizados pelos trabalhadores 

tais como lenhadores, varredores e lavadeiras, visto que esta classe muito contribuiu 

na composição dos primeiros passos do Frevo, principalmente os capoeiras. 

Essa aula possibilitou ao aluno a descoberta de novas formas de conhecer e 

reconhecer limites e possibilidades do seu corpo e do corpo do outro, coordenando 

diferentes movimentos com os braços e com as pernas. Nesse aspecto, os PCN 

(BRASIL, 1997a, p.33) dizem que: 

 

não basta a repetição de gestos estereotipados, com vistas a 
automatizá-los e reproduzi-los. É necessário que o aluno se aproprie 
do processo de construção de conhecimentos relativos ao corpo e ao 
movimento e construa uma possibilidade autônoma de utilização de 
seu potencial gestual. 
 



41 

 

 

 
Barreto (2004) sugere a valorização do “fazer artístico” do educando de 

acordo com as necessidades e curiosidades que emergirem da prática. Para a 

autora, a dança oportuniza às crianças os exercícios da imaginação e da criação de 

formas expressivas, despertando a consciência estética enquanto um conjunto de 

atitudes mais equilibradas do mundo. 

 

                  Figura 5 – Turma vivenciando os passos de Frevo. 

 

               Fonte: própria autora. 

 

Pensando na construção de conhecimentos relativos ao corpo e ao 

movimento, propomos às crianças a se movimentar, identificando os níveis de 

movimentos em relação ao chão (baixo, médio e alto). Então, ao som da música do 

Frevo, pediu-se para que os alunos dançassem, tentando realizar os passos 

característicos da dança. A cada interrupção do som, solicitou-se um nível de 

movimento do Frevo em relação ao chão (baixo, médio e alto), dando abertura à 

turma para criação de passos. 

Ao final da aula, construímos coletivamente uma sequência coreográfica de 

Frevo, trabalhando o ritmo, o espaço e os níveis de movimento. 

Chegando à etapa final do projeto, configurando a sétima aula, as crianças 

foram convidadas a participar de uma Batalha de Frevo, mas não caracterizada 
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como competição. Como alguns não quiseram participar, estes ficaram como plateia 

e o restante na apresentação. 

A Batalha de Frevo proposta neste projeto viabilizou um momento de 

improvisação por parte dos alunos participantes. As improvisações em dança, de 

acordo com os PCN (BRASIL, 1997a, p.68) são: 

 

oportunidades à criança de experimentar a plasticidade de seu corpo, 
de exercitar suas potencialidades motoras e expressivas ao se 
relacionar com os outros. Nessa interação poderá reconhecer 
semelhanças e contrastes, buscando compreender e coordenar as 
diversas expressões e habilidades com respeito e cooperação. 

 

É importante compreender que o aprendizado do Frevo tornou-se fonte de 

fruição e criação, visto que estabeleceu, nas palavras de Marques (2012, p.19), 

“uma forma de criação pessoal, criação essa atrelada a uma expressão social e 

cultural – a expressão da brasilidade”. 

 

                                Figura 6 – Batalha do Frevo. 

 

                                             Fonte: própria autora 

A turma criou muita expectativa em relação a essa etapa do trabalho. As 

crianças exploraram os passos do Frevo assim como os de criação pessoal. O foco 
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principal não foi de competição, comum em uma Batalha, mas de fruição e criação 

de um estilo de dança que, até pouco tempo, era distante do universo cultural da 

maior parte da turma. 

A expressão de alegria dos alunos revelou que o Frevo obteve aceitação 

pela maioria, uma vez que a participação deles seguiu um trajeto de ressignificação 

dessa manifestação popular brasileira. Enfim, sentiram-se protagonistas daquela 

situação de aprendizagem em dança. 
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6 Considerações Finais 
 

A proposta pedagógica desse trabalho estabeleceu o diálogo entre duas 

manifestações culturais brasileiras, Dança do Passinho e Frevo, nas quais as 

crianças se envolveram, individual e coletivamente, por meio das falas construídas, 

da releitura das danças e da originalidade quanto à criação dos passos. 

A participação efetiva das crianças ao longo da trajetória da pesquisa foi 

elemento primordial para a apropriação de conhecimentos relativos às danças em 

estudo. Assim como a valorização de todo o potencial intelectual e gestual das 

crianças contribuiu para a atuação enquanto protagonistas nas situações de 

aprendizagem das danças.  

As possibilidades práticas de trabalho com o conteúdo dança que 

configuraram o plano de ação dessa pesquisa foram orientadas pelas propostas 

construídas nos PCN de Educação Física e de Artes, evidenciando esses 

documentos enquanto caminhos para construir experiências em dança numa 

perspectiva crítica, isto é, voltadas para a problematização, contextualização e 

reflexão dos objetos em estudo. Destacamos também a contribuição significativa da 

linguagem audiovisual tais como documentários, reportagens televisivas e vídeos do 

youtube como recursos didáticos para ilustrar as falas, sintetizar os conteúdos 

propostos e incentivar as discussões nas aulas. 

A Dança do Passinho apresenta a Batalha enquanto característica marcante, 

contudo, construiu-se um movimento de caráter inclusivo e não competitivo na última 

etapa do projeto, visto que o foco principal da aula foi de vivenciar o Frevo por meio 

da expressão criativa de cada criança. Nesse sentido, enfatizamos o papel da dança 

na escola: integrar e não segregar. 

Compreender a dança na perspectiva da cultura corporal é construir uma 

proposta mais crítica de conhecimento e, na escola, deve integrar o plano curricular 

da Educação Física, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, promovendo 

uma reflexão pedagógica acerca do acervo das formas de representação simbólica 

de distintas realidades vividas pelo homem. É o entendimento da Dança como 

produção do homem em suas relações com o mundo, sabendo que esta explicita 

diferentes relações na sua constituição. 

Introduzir o aluno na linguagem dança é um dos “passos” que a escola 

necessita elaborar de forma crítica e consciente. É acreditar que o aluno pode 
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estabelecer novas relações, atribuir novos sentidos aos objetos em estudo. No 

entanto, temos a “Batalha”, caracterizada pelo tradicionalismo pedagógico e pela 

falta de investimentos públicos na educação brasileira, que desafia os profissionais 

da educação.  

A Educação Física, sem perder suas especificidades, tem papel central na 

sensibilização do aluno quanto a nossa diversidade cultural e na valorização da 

grande riqueza de informações de origem e características históricas que subjazem 

a diferentes manifestações culturais brasileiras. Enquanto componente curricular 

deve potencializar novas aprendizagens, principalmente as que talvez nossos alunos 

não teriam fora da escola. 
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