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RESUMO 

 

Este estudo de caráter qualitativo e descritivo busca averiguar qual é a inserção da 
dança na Educação Física Escolar no ensino fundamental II das escolas municipais 
do município de São Gonçalo. Foi utilizado como ferramenta para a pesquisa a 
aplicação de um questionário aberto que foi respondido por professores atuantes 
nas escolas do município. Participaram deste estudo oito professores, sendo 7 
homens e uma mulher, onde a maioria possui entre 46 e 58 anos e um possui 34 
anos. A maior parte (seis) possui mais de 30 anos de graduação, um possui 20 anos 
e outro 13 anos de formado. Sobre a aplicação da Dança nas aulas de Educação 
Física seis professorxs responderam NÃO aplicar este conteúdo em suas aulas e 
apenas dois responderam SIM. Concluímos que ainda existe certa resistência por 
parte dos docentes em aplicar a Dança na escola por não se acharem habilitados 
para tal. 

 

Palavras-chave: Educação Física escolar, Dança, Professor, Ensino.  
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ABSTRACT 
 

This qualitative and descriptive study seeks to find out what is the insertion of dance 
in Physical School Education in elementary school II of the municipal schools of the 
municipality of São Gonçalo. It was used as a tool for the research the application of 
a printed questionnaire that was answered by teachers working in the schools of the 
municipality. Eight teachers participated in this study, seven of them are men and 
one is a woman, where the majority is between 46 and 58 years old and one is 34 
years old. The majority (six) have more than 30 years of graduation, one is 20 years 
old and another 13 years old. On the application of Dance in Physical Education 
classes six teachers responded that they did NOT apply this content in their classes 
and only two answered YES. We conclude that there is still some resistance on the 
part of the teachers to apply the Dance in school because they thinks they are not 
qualified for it. 
 
Keywords: School Physical Education, Dance, Teacher, Teaching   
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Introdução 

 

 

Para meu Trabalho de Conclusão de Curso escolhi me debruçar sobre o tema 

“Dança na Educação Física Escolar”. Esta escolha não foi aleatória, sou apaixonada 

pela arte e desde a minha infância sempre amei dançar. Foi através da dança que 

reencontrei a vontade de viver, busquei motivação para mudar os rumos de minha 

vida e então voltei aos estudos na universidade.  

A dança me tirou da depressão e foi então que resolvi: eu quero trabalhar 

com dança. Nunca havia pensado nesta possibilidade, de trabalhar com algo que 

amo fazer. Orientada e incentivada por minha amiga e professora de lambaeróbica – 

na época estudante de Educação Física – decidi cursar essa graduação para poder 

trabalhar com dança. Tomada esta decisão fiz o que precisava para entrar para a 

faculdade pública. 

Ser professora sempre foi minha vocação, embora eu a rejeitasse 

insistentemente. O diferencial estava na área de atuação. Ao cursar minha primeira 

graduação na área de Letras me senti frustrada e desmotivada culpando então a 

profissão de professora. Somente depois que entrei para o curso de Licenciatura em 

Educação Física que pude entender que o problema estava na área que eu estava. 

Hoje não me vejo fazendo outra coisa que não ensinando. 

Como a grande maioria dos calouros cheguei à universidade com diversos 

preconceitos do senso comum a respeito do que era a Educação Física. No decorrer 

dos períodos estes preconceitos foram sendo quebrados e surgiu então um novo 

olhar, completamente diferente, sobre o que é Educação Física. A obra 

popularmente conhecida por “Coletivo de autores” me ajudou bastante nesta 

construção. 

 
 
Educação Física é uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza 
formas de atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, dança, 
ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento que 
podemos chamar de cultura corporal. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, 
p.33) 

 

Foi uma surpresa para mim descobrir que a dança fazia parte dos temas 

contemplados pela Educação Física escolar, assim como a ginástica e as lutas. 

Estes foram temas que tive nenhum contato durante toda minha vida escolar, da 
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educação infantil ao ensino médio. Assim surgiu a minha grande dúvida/ 

curiosidade: Por que não tive em minha Educação Física escolar aulas com o 

conteúdo dança?  

Está pergunta me acompanhou durante toda a faculdade desde os primeiros 

períodos. Muitas questões me vinham à mente: Será que a formação de meus 

professores foi diferente da que estou tendo hoje? Ou será que eles não se sentem 

habilitados para trabalhar com a dança? Será que é apenas uma questão de gosto? 

Ou arbitrariedade? Será que é obrigatório trabalhar este conteúdo na Educação 

Física? Enfim, são muitas questões que poderei descobrir em minha pesquisa, ou 

pelo menos chegar próximo de uma conclusão. 

 

1.1. Objetivo 

Tenho por objetivo verificar em campo se e como o conteúdo dança é 

trabalhado na Educação Física escolar, no Ensino Fundamental II, mais 

particularmente no município de São Gonçalo. Parto então de uma premissa, 

baseada em minha experiência escolar, de que talvez este tema seja pouco 

contemplado. Acredito que assim possamos trazer uma contribuição para nossa 

área, no sentido de investigar a inserção deste conteúdo, que está previsto na 

literatura e nos documentos oficiais. 

 

1.2. Questões a investigar 

a) Xs professorxs costumam inserir o conteúdo dança em seus planejamentos? 

b) Entre xs docentes que não incluem a dança em seus planejamentos, qual seria a 

razão para tal? 

c) Entre xs docentes que incluem a dança em seus planejamentos, quais são os 

conteúdos/atividades adotados? 

d) Como xs docentes avaliam a inserção desses conteúdos, de acordo com as 

orientações curriculares da rede em que atuam? 

 

1.3. Metodologia 

Este trabalho é uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e descritivo. 

Escolhemos o município de São Gonçalo por ser o município onde resido e assim 

teríamos melhor acesso às escolas para aplicar o questionário com os professores.  
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Nossa pesquisa começou pela busca de algum documento de orientação 

curricular que orientasse as escolas do município. Feito isto chegamos à informação 

de que o município tem como base a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 

Diante do que a BNCC traz como conteúdos da Educação Física para o 

Ensino Fundamental II (Danças Urbanas e Dança de Salão), buscamos artigos que 

abordassem a aplicação pedagógica dessas linguagens para fundamentar a 

aplicação destes conteúdos na escola. 

Para o levantamento de dados da pesquisa foram abordados professores 

atuantes nas Escolas Municipais de São Gonçalo no Ensino Fundamental II. Foi 

utilizado um questionário impresso com dados sobre o perfil dx docente seguido de 

questões dissertativas a respeito de suas aulas, conhecimento sobre a Base e sobre 

como elxs encaravam a possibilidade de trabalhar com as danças urbanas e a 

dança de salão no Ensino Fundamental II. 

Os questionários foram aplicados pessoalmente por mim que estive presente 

durante o tempo do preenchimento do mesmo estando disponível para tirar dúvidas 

sobre as questões. Durante este encontro xs professorxs faziam alguns 

comentários, tecemos algumas reflexões a respeito da docência e isto me ajudou a 

fechar as considerações finais desta pesquisa. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Regimento escolar do município de São Gonçalo. 

Como ponto de partida pesquisamos sobre a existência de um documento de 

diretrizes curriculares para o município de São Gonçalo. No site da Secretaria de 

Educação do município encontrei dois documentos: a Portaria SEMED/010/04 que 

homologa o Parecer/CME/004/04 aprovando o Regimento Escolar Básico Da Rede 

Pública Municipal De Ensino De São Gonçalo, em 25 de Outubro de 2004 e em 15 

de Dezembro de 2016 este parecer foi revogado pela Portaria SEMED Nº 66/2016 

instituindo o Regimento Único Da Rede Pública Municipal De Ensino De São 

Gonçalo. 

No primeiro documento foram definidas as estruturas pedagógicas, 

administrativas e disciplinares da rede pública municipal de ensino de São Gonçalo. 

Segundo o art. 7º deste regimento “o objetivo geral da Educação Pública Municipal 

de São Gonçalo é propiciar ao educando a formação básica necessária ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da consciência social e crítica, reconstruir e 

transformar o conhecimento e as relações entre os homens, com base nas suas 

experiências, no saber socialmente organizado e na sua relação teórico-prática”.  

Com base neste artigo supomos que a proposta de atuação da Educação 

Física na escola é bem próxima da proposta em que acreditamos. Um ensino 

integral que visa a formação do sujeito como um ser social e capaz de interferir em 

sua realidade. 

Contudo, buscamos nestes documentos o que se refere ao conteúdo 

curricular do Ensino Fundamental II, objeto de nossa pesquisa. No primeiro 

documento (Parecer/CME/004/04) este assunto é abordado no Título V, Capítulo I. 

De acordo com o art. 69 o conteúdo curricular é decorrente das matérias previstas 

pela Base Nacional Comum, definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Sendo 

assim o conteúdo a ser trabalhado pela Educação Física na escola está definido na 

BNCC.  

O novo documento é uma versão mais aprimorada e detalhada do que foi 

estabelecido em 2004. O atual regimento regulamenta a organização didático-

administrativa das unidades escolares municipais. No tocante as orientações 

curriculares mantiveram-se a fundamentação na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A partir desta 
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pesquisa preliminar demos seguimento ao estudo analisando o que está prescrito 

como conteúdo curricular para o segundo seguimento do Ensino Fundamental na 

BNCC. 

 

2.2. A Dança na Base Nacional Comum Curricular 

De acordo com a BNCC a Educação Física está presente na área de 

conhecimento da LINGUAGEM juntamente com os componentes curriculares: 

Língua Portuguesa, Arte e Língua Inglesa. As demais áreas do conhecimento são a 

Matemática, Ciências da Natureza e as Ciências Humanas (História e Geografia). 

Cada área de conhecimento possui competências específicas a serem 

desenvolvidas durante os nove anos que compõem o Ensino Fundamental. Assim 

como as áreas que abrangem mais de um componente curricular – Linguagens e 

Ciências Humanas – possuem também competências específicas para cada 

componente. 

A fim de garantir que estas competências sejam desenvolvidas, cada 

componente curricular possui um conjunto de habilidades que por sua vez estão 

relacionados a diferentes objetos do conhecimento (conteúdos) organizados em 

unidades temáticas. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que 

devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. A base 

explicita também que esta organização é uma possibilidade não sendo obrigatório 

seu uso como modelo para os currículos. 

Os componentes da área de Linguagens organizam as aprendizagens 

relativas à expansão das possibilidades das práticas de linguagem, com vistas à 

ampliação de capacidades expressivas, à compreensão de como se estruturam as 

manifestações artísticas, corporais e linguísticas e ao reconhecimento de que as 

práticas de linguagem são produtos culturais que organizam e estruturam as 

relações humanas. A área de Linguagens deve garantir aos alunos o 

desenvolvimento das seguintes competências específicas: 

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica e social e 

o seu caráter constitutivo de organização e significação da realidade.  

2. Reconhecer as linguagens como fonte de legitimação de acordos e 

condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão dos 

sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida social.  
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3. Desenvolver visão crítica das linguagens, tendo por base o estudo da 

natureza, gênese e função delas para operar com a pluralidade das formas de 

expressão.  

4. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas, prevendo a coerência de sua posição e a dos outros, 

para partilhar interesses e divulgar ideias com objetividade e fluência diante de 

outras ideias.  

5. Reconhecer as linguagens como parte do patrimônio cultural material e 

imaterial de uma determinada coletividade e da humanidade.  

6. Respeitar e preservar as diferentes linguagens, utilizadas por diversos 

grupos sociais, em suas esferas de socialização.  

7. Usufruir do patrimônio linguístico, artístico e de práticas corporais nacionais 

e internacionais, com suas diferentes visões de mundo, pelo acesso ao acervo e 

possibilidades de construção de categorias de diferenciação, apreciação e criação.  

8. Interagir pelas linguagens, em situações subjetivas e objetivas, inclusive 

aquelas que exigem graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e 

estatutos de interlocutores, como as próprias do mundo do trabalho, colocando-se 

como protagonista no processo de produção/compreensão, para compartilhar os 

valores fundamentais de interesse social e os direitos e deveres dos cidadãos, com 

respeito ao bem comum e à ordem democrática. 

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p.201) a Educação Física é  

 
[...] o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas 
diversas formas de codificação e significação social, entendidas como 
manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por 
diversos grupos sociais no decorrer da história.  

 

A base traz também que a Educação Física possui três elementos 

fundamentais comuns às práticas corporais: movimento corporal como elemento 

essencial; organização interna, pautada por uma lógica específica; e produto cultural 

vinculado com o lazer/entretenimento e/ou o cuidado com o corpo e a saúde. A 

vivência das práticas corporais proporciona ao individuo aprendizados que não 

seriam possíveis de outra forma senão experimentando corporalmente as diversas 

manifestações existentes.  

A BNCC sugere para a Educação Física uma organização do conhecimento 

dividida em seis unidades temáticas: Brincadeiras e Jogos, Esportes, Ginásticas, 
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Danças, Lutas e Práticas Corporais de Aventura. Cada unidade temática possui 

conhecimentos específicos e habilidades motoras que devem ser trabalhadas com 

os alunos. Não vamos explicitar as competências de cada unidade temática pois não 

são o objeto de nossa pesquisa. Sendo assim iremos detalhar apenas o que se 

refere a unidade temática Dança (BRASIL, 2017, p.2016): 

 

[...] a unidade temática Danças explora o conjunto das práticas corporais 
caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e 
evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias. As 
danças podem ser realizadas de forma individual, em duplas ou em grupos, 
sendo essas duas últimas as formas mais comuns. Diferentes de outras 
práticas corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em 
codificações particulares, historicamente constituídas, que permitem 
identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada uma 
delas. 
 

 
 A partir desta definição, é válido lembrar o embate iniciado por alguns 

pesquisadores da ABRACE (Associação Brasileira de Pesquisa em Artes Cênicas), 

em relação ao termo ‘dança’ dentro da BNCC. Se fundamentando em pontos como 

objetivos de aprendizagem (criar dança clássica, dança moderna, dança 

contemporânea; fruir dança clássica, dança moderna, dança contemporânea), esta 

entidade alegou ser a Base uma descontextualização do componente de sua área 

(que deveria ser Artes ao invés de Educação Física). Questionou o número 

desproporcional de pesquisadores em cada uma das disciplinas (12 para Educação 

Física e apenas uma pesquisadora para Artes) e a aprovação da PLS 644/2015 que 

veda a inscrição de profissionais de dança em conselhos (como CONFEF/CREF) 

para atuarem. O coletivo de pesquisadores solicitou a retirada do termo ‘Dança’ da 

Base Nacional para que “as crianças e jovens deste país tenham assegurado seu 

direito a uma educação plena, a cargo de especialistas em Dança”. 

 Diante dessa manifestação, solicitados pelo Congresso Brasileiro de Ciências 

do Esporte (CBCE), alguns Grupos de Trabalho Temático (GTT’s) emitiram algumas 

contribuições a respeito do assunto. Os grupos Escola, Gênero, Corpo e Cultura e 

Lazer & Sociedade foram alguns dos que se posicionaram, a partir de questões 

relativas aos seus objetos de estudo. 

O GTT Corpo e Cultura posiciona-se primeiramente sinalizando a importância 

de uma construção coletiva a fim de ampliar as possibilidades de trabalho na escola, 

ao invés de limitar-se a um embate pontual e particular de demarcação territorial. 
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Aponta também a criação do sistema CONFEF/CREF como um possível motivo para 

esta ação dos profissionais do mundo da dança, já que a intervenção arbitrária do 

referido sistema atingiu diretamente os profissionais que atuavam na área. No 

entanto os professores de Educação Física atuantes na escola não são regidos por 

este sistema, sendo assim não há por que utilizar as ações revanchistas do mesmo 

para justificar a retirada de um conteúdo pertinente a nossa área. 

 Outra questão importante é que a BNCC organizou os componentes 

curriculares por áreas, e aglutinou as disciplinas Educação Física e Artes, 

juntamente a disciplina de Língua Portuguesa, a área de Linguagens e seus códigos, 

ou seja, temos grande possibilidade de diálogo proporcionando uma multiplicidade 

de ações no âmbito multicultural, inter e intradisciplinar.  

Ainda em defesa da Dança como componente curricular da Educação Física, 

o Grupo Corpo e Cultura relembra o conceito da própria Educação Física como 

“cultura corporal do movimento”, esclarecendo assim a dança como parte 

constituinte de nossa área, embora não exclusiva dela. Ressalta ainda a importância 

e complexidade da Dança devendo ser tratada na escola por diversas perspectivas e 

disciplinas. Restringir a Dança na Educação Física ao termo “práticas corporais 

rítmicas” seria um retrocesso para a nossa área visto que nossa atuação na escola 

vai para além de uma compreensão utilitarista e desenvolvimentista. Sendo assim 

não há uma razão plausível para o termo dança ser apropriado e particularizado por 

determinada área limitando as possibilidades de este conteúdo ser trabalhado na 

escola.  

Um dos pontos ressaltados pelo Grupo Escola foi inicialmente de fomentar o 

diálogo entre Artes e Educação Física aumentando a multiplicidade de olhares, 

enriquecendo o processo, ao invés de lutar por uma disputa epistemológica, 

ressaltando que a lógica disciplinar e de especialização contida nessas disciplinas 

precisava ser revisada com urgência. A proximidade e o fato de fazerem parte de 

Linguagens deveriam facilitar e contribuir para o diálogo. Além disso, a tradição 

formativa dos professores de Educação Física permite dialogar e trabalhar com as 

ideias que atravessam esse elemento (história, tradições, etc), autorizando a tratar a 

dança sob o objetivo pedagógico.  

 Outro ponto é a discussão sobre como se trabalha a dança: não é o único e 

nem o principal objetivo do professor de Educação Física na escola ensaiar e 

apresentar uma coreografia, na sua melhor técnica ou performance. Não há tempo e 
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muitas vezes estrutura para tal. A ideia é ir além: apresentar uma visão crítica 

daquele conteúdo, como ele se criou, com qual objetivo, entre outros. Nesse 

documento, segundo Neira, 2015: 

 
Não se qualificam os gestos produzidos pelas crianças e jovens de certos 
ou errados, nem tampouco se focalizam a quantidade ou a melhora do 
rendimento. O objetivo é fomentar o diálogo por meio das danças dos vários 
grupos sociais, concebidas como produtos culturais. Nesse componente, 
são desenvolvidas situações didáticas que ajudam as crianças e jovens a 
lerem e atribuírem significados à gestualidade que caracteriza as danças, 
independentemente do estilo. 

 

 Após este embate entre a ABRACE e o CBCE o termo DANÇA foi mantido 

pela BNCC, representando uma vitória da legitimidade da Educação Física no trato 

deste conhecimento mesmo que exista o reconhecimento e a valorização dos 

profissionais de dança, tal elemento não pode ficar fora do componente curricular da 

Educação Física Escolar visto a importância multidisciplinar da Dança e as 

contribuições que essa manifestação tão rica apresenta. 

A BNCC causou também outros debates dentro da comunidade acadêmica 

quanto alguns aspectos gerais da Educação presentes na base e também nos 

campos específicos do conhecimento. Em seu artigo, Brandão e Souza (2018) 

fazem uma discussão sobre algumas das críticas levantadas por diversos autores.  

Segundo Moreira et al. (2016) citado por Brandão e Souza (2018) o 

documento é uma versão melhorada dos PCN’s mas ainda atendendo as demandas 

neoliberais com a finalidade de melhor servir ao capital. Fato este explicado por não 

apresentar uma concepção de sociedade, de homem e de educação que atenderia 

aos interesses da classe trabalhadora. Outra crítica levantada é a respeito do 

estreitamento de alguns campos do conhecimento, como por exemplo a própria 

Educação Física, inserida no campo das Linguagens reduzindo assim sua função 

social na escola já que o papel principal desta área de conhecimento fica voltada 

para a Língua Portuguesa.  

Há uma convergência entre os autores a respeito da falta de clareza em 

muitos aspectos do documento, como por exemplo a falta de clareza nos critérios 

utilizados para a escolha dos conteúdos e a superficialidade nos conceitos 

acadêmicos a partir de uma apropriação negligente (RODRIGUES, 2016, apud 

BRANDÃO e SOUZA, 2018). 
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Uma dessas confusões causadas pela falta de clareza dos conceitos é 
quanto ao próprio objeto de estudo da Educação Física, ora chamado de 
Cultura Corporal, ora chamado de Cultura Corporal de Movimento, que 
apresentam perspectivas diferentes (NEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016, apud 
BRANDÃO e SOUZA, 2018). 
 

 

Outra questão bastante discutida por Brandão e Souza (2018) diz respeito a 

valorização da Diversidade Cultural na escola. A BNCC é uma proposta que se 

baseia em habilidades e competências, o que para eles pode gerar um conflito na 

construção de um currículo que abrace a Diversidade Cultural. Um exemplo disto é a 

definição de onze competências específicas da Educação Física para o Ensino 

Fundamental, onde apenas a competência de número oito têm relação direta com a 

Diversidade quando afirma “reconhecer as práticas corporais como elementos 

constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos”, (BRASIL, 2017, p.221). 

As únicas unidades temáticas que trazem uma tentativa de reconhecimento 

da Diversidade cultural são a unidade Brincadeiras e Jogos no primeiro bloco, a 

unidade Danças para o primeiro e segundo blocos e a unidade Lutas para o 

segundo bloco. No entanto a Ginástica e os Esportes permaneceram sob uma 

abordagem tradicional e aleatória.   

Sendo assim, a base propõe uma organização em dois blocos para o Ensino 

Fundamental II (6º e 7º anos e 8º e 9º anos) e dentro destes blocos foram sugeridos 

os seguintes objetos do conhecimento: 

(Quadro retirado da BNCC). 
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2.3. Danças urbanas na escola 

Como pudemos ver até o momento, o conteúdo Dança está presente como 

unidade temática do componente curricular Educação Física, inserido na Área de 

conhecimento da linguagem. Seus objetos de conhecimentos, para o ensino 

fundamental II, foram definidos como Danças urbanas para o bloco de 6º e 7º anos e 

Danças de salão para o bloco de 8º e 9º anos.  

As habilidades a serem desenvolvidas com o conteúdo Danças Urbanas são: 

 

Experimentar e fruir danças urbanas, identificando seus elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos); Planejar e utilizar estratégias para 
aprender elementos constitutivos das danças urbanas; Diferenciar as 
danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e 
respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes 
grupos sociais. (BNCC, 2017, p.191) 

 

A fim de contextualizar este conteúdo na escola farei aqui um breve apanhado 

sobre o que são as Danças Urbanas. De acordo com Correia (2015) as danças 

urbanas, ou dança de rua, apresentam diversas versões de sua origem, no entanto 

em muitas narrativas temos como seu marco de origem o período da grande 

depressão nos EUA em 1929. Neste período muitos profissionais da dança ficaram 

desempregados e foram obrigados a se apresentar nas ruas, era literalmente uma 

dança nas ruas, dando início assim a esta manifestação cultural, mesmo que sem 

apresentar os elementos estéticos característicos da dança de rua, que surgiriam 

depois como o breaking/b-boying, locking e popping (derivado do locking). Para 

explicar a construção gestual destas variações encontramos algumas vertentes.  

O surgimento do estilo breaking/b-boying e suas ramificações no cenário das 

danças de rua é reconhecido, principalmente nos textos acadêmicos, a partir do final 

da década de 60 nas festas de rua do bairro do Bronx (Nova York) conhecidas como 

“block parties” (CARVALHO, 2009; VIANA, 1999; HERSCHMANN, 2000, apud 

CORREIA, 2015). Alguns autores (LEAL, 2007, apud CORREIA, 2015), explicam 

que o estilo breaking/b-boying foi fruto da tentativa dos adolescentes imitarem os 

movimentos de seus pais que dançavam ao som do soul, onde as interrupções de 

movimento seriam devido a falta de habilidade dos jovens.  

A outra vertente “atribui a esta prática uma forma de denúncia da guerra do 

Vietnã, a partir da qual os movimentos quebrados do break estariam reproduzindo o 
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gestual dos corpos debilitados e mutilados dos soldados, que eram em sua maioria 

negros.” (CARVALHO 2009, apud CORREIA 2015). Segundo Vianna (1997) citado 

por Correia (2015) a gestualidade inovadora com movimentos fortes e interrompidos 

tinha relação com as novas tecnologias musicais advindas do uso de equipamentos 

como os sound systems, mixadores e o uso dos toca-discos para os scratch. Para 

além desta relação da dança com a sonoridade 

Um elemento característico da dança de rua é o racha, duelo entre dois 

dançarinos onde um desafia o outro numa espécie de batalha de dança. Pode ser 

individual ou em grupo. Neste confronto ganha quem melhor interpretar a música e 

tiver mais criatividade nos movimentos. As danças urbanas representam não só uma 

forma de dança no cenário cultural, mas também uma forma de expressão política e 

revolucionária. 

Segundo CORREIA (2015) o Break chega ao Brasil através da música com a 

figura de Michael Jackson, e em filmes como Flashdance, além de também ter sido 

trazida dos dançarinos que foram aos EUA e trouxeram a dança para território 

brasileiro.  

Atualmente, podemos destacar como uma das manifestações das danças 

urbanas em solo brasileiro, mais especificamente no Rio de Janeiro, O PASSINHO 

carioca ligado diretamente ao universo do funk. O Passinho é resultado de uma 

mistura de influências, composto por passos do baile charme, do frevo, do samba de 

mestre-sala, kuduro angolano, entre outros (CORREIA, 2015). Desde então o 

Passinho vou ganhando cada vez mais espaço, se incorporando as práticas 

dançadas nos bailes e batalhas tornando-se assim uma modalidade de dança 

urbana presente no cotidiano dos jovens. 

Pensando na aplicação das danças urbanas na escola, podemos adotar uma 

postura crítica sobre o conteúdo, não buscando apenas o fazer pelo fazer. A partir 

das tendências progressistas (SOARES, 1992; KUNZ,1994) tratar a dança na escola 

vai além de gestos mecânicos apenas. Observar as dimensões atitudinal, 

procedimental e conceitual fazem parte do ministrar deste conteúdo, e objetivos 

como expandir o repertório do aluno também devem ser estabelecidos. 

Ao tratar aquilo que temos como prioridade nas aulas, é válida uma pré leitura 

sobre a temática, acumulando de várias fontes o que se tem de informação quanto 

às danças urbanas/de rua. Considerando o histórico desse conteúdo, e o quão 

próximo ele pode estar do cotidiano dos alunos (bem mais que do docente muitas 
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vezes) a coleta de material pelos discentes poderá ocorrer através de pesquisa na 

internet, por exemplo, principalmente em plataformas de vídeos. Como a temática 

inclui vários ritmos e tribos diferentes, para uma prática pedagógica mais 

direcionada, pode ser importante a priorização de determinado ritmo, para uma 

abordagem mais objetiva. 

Com base nesta pré leitura, podemos destacar pontos que auxiliem a 

compreender essa manifestação cultural a partir da dimensão conceitual (que tem a 

ver com fatos, conceitos e princípios) a partir de algumas reflexões, á saber: de 

acordo com o contexto, como essa prática corporal surgiu e com que intenção 

(falando sobre break, por exemplo); como a questão da marginalização do funk pode 

ser abordada a partir dessas práticas corporais; como a chamada ‘dança do 

passinho’, entre outras. 

A partir da dimensão procedimental (ligado ao fazer) podemos abordar as 

danças de rua no sentido de criação. Na Base Nacional Comum Curricular, de onde 

saem algumas referências para a composição desse trabalho, observa-se como 

objetivo “Criar dança clássica, dança moderna, dança contemporânea; fruir dança 

clássica, dança moderna, dança contemporânea” (BRASIL, 2017). A partir dessas 

orientações e com base no trabalho de coleta e pesquisa realizado previamente, 

deve ser destinado um momento para a criação (preferencialmente coletiva) do que 

foi observado anteriormente.  

Entram nesse contexto, os diferentes recursos didáticos advindos do/a 

professor/a para um melhor aproveitamento desta parte da aula. Alguns estudos 

(CRUZ, COFFANI, 2015; CARVALHO, COFFANI, 2012; STRAZZACAPPA, 2001) já 

mostraram algumas das dificuldades dos docentes em relação a ministrar essa 

temática (acanhamento, preconceito relacionado a ser uma atividade de reserva 

feminina apenas, entre outros), logo a atenção aqui deve ser maior.  

Como será explicitado mais a frente, a dança da escola é diferente da dança 

na escola. Não deve ser priorizada apenas a técnica nesse momento, por exemplo, 

mas sim a variedade de movimentos e a liberdade de uso do espaço. Por muito 

tempo, e com outras práticas corporais (o esporte principalmente) o enfoque na 

prática do alto rendimento acabou deixando de lado o que podia e realmente deveria 

ser ensinado nas aulas de EFe. A partir dos ideais mais progressistas, vislumbra-se 

um cenário que tenha mais proximidade da realidade da escola. 
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Com a dimensão atitudinal, que dificilmente é trabalhada por alguns 

professores, entra a ideia da norma, dos valores e atitudes relacionados ao 

conteúdo. Observar por exemplo, que as batalhas de dançarinos no século XX, além 

de terem um forte cunho político, vinham também como forma de duelo não violento; 

um marco para uma época e um local marcado por fortes tensões políticas. 

Observar, por exemplo também, como as questões e valores presentes no início da 

dança de rua (como o voto da plateia e não dos jurados, como a livre participação e 

não uma inscrição prévia e paga) foram se reajustando ou simplesmente se 

perdendo com a formalização dos duelos e apropriação de grandes marcas desses 

eventos.  

Claro que o olhar crítico quanto a esse tipo de manifestação deve ser algo 

construído com o tempo e o auxílio dos discentes que acompanham o conteúdo. 

 

2.4. Danças de salão na escola 

A chamada dança social ou dança de salão surge no renascimento (séculos: 

final XIV / meados XVI), como forma de lazer, cujo espaço era os salões da nobreza 

e do povo em geral. A denominação social deve-se a sua prática por pessoas 

comuns, em festas e confraternização, propiciando as mais diferentes formas de 

relações sociais. A denominação “salão” se relaciona à sua prática nos salões das 

cortes reais europeias (GOMES, 2012). 

Segundo Volp (2010) a dança de salão é aquela dançada aos pares, em 

contato, que desenvolvem estruturas de passos variados no salão harmonizando-os 

em relação á parceira e à música e deslocando-se no sentido anti-horário. A 

movimentação característica é o andar, suas variações e giros.   

A dança de salão é uma importante ferramenta no trato das relações 

interpessoais e intrapessoais. O professor tem a possibilidade de usar deste 

conteúdo para trabalhar a cooperação, sociabilização e coordenação motora, por 

exemplo, de uma maneira prazerosa para os alunos. Considerando que todo 

cidadão tem o direito de conhecer a dança como uma manifestação humana que 

traz consigo o poder da comunicação, a Educação Física traz para a escola a 

possibilidade de abordar esta temática.   

E as habilidades a serem desenvolvidas com o conteúdo Danças de Salão 

são: 
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Experimentar e fruir danças de salão, valorizando a diversidade cultural e 
respeitando a tradição dessas culturas; Planejar e utilizar estratégias para 
se apropriar dos elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças 
de salão; Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e 
demais práticas corporais e propor alternativas para sua superação; 
Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das 
danças de salão, bem como suas transformações históricas e os grupos de 
origem. (BNCC, 2017, p.195) 
 
 

Uma das questões que envolvem a ausência da dança de salão na escola 

também tem a ver com a formação docente. Fazendo um traçado histórico sobre o 

ensino da Educação Física nos cursos superiores, fica clara a ausência desse 

elemento na grade curricular do docente de Educação Física, até mesmo em termos 

gerais. No que diz respeito a dança de salão, o primeiro curso de dança de salão no 

Brasil surgiu na Universidade Federal de Viçosa, pelo ano de 1973 (VOLP, 2010). 

Por envolver aspectos como técnica de postura, percepção rítmica e técnica 

de execução dos passos, a dança de salão oferece vários benefícios ao ser aplicada 

como conteúdo nas aulas de Educação Física. 

Segundo Shibukawa et al (2011) em sua pesquisa foram descobertos pontos 

muito relevantes quanto a dança de salão e sua relação com os fatores 

motivacionais nas aulas de Educação Física. Foi constatado que a motivação entre 

os meninos e meninas se apresenta de maneira diferente: Enquanto as meninas 

encaram como um exercício prazeroso, os meninos olham como uma “obrigação” 

nas aulas. 

Entender o fator motivação pode ajudar a implementar as aulas de dança de 

salão de maneira mais satisfatória nas aulas de Educação Física. Nessa pesquisa, 

um fator que parecia motivar de maneiras parecidas meninos e meninas era a 

questão do aprendizado de novas técnicas por eles e elas. Entretanto, é consenso 

que “melhorar as condições físicas” era o primeiro fator motivacional, nesta 

pesquisa. O autor também cita que em pesquisas anteriores foram encontrados 

resultados diferentes no quesito motivação entre os meninos, o que não diminui a 

veracidade da pesquisa. 

Trabalhar a Dança de Salão na escola faz suscitar uma questão muito 

importante e necessária de ser debatida com os alunos nos dias atuais, a relação 

estereotipada da dama e do cavalheiro. Tradicionalmente as danças de salão são 

performadas por um cavalheiro que conduz a sua dama pelo salão ditando os 

passos que devem ser realizados. A fim de ampliar e trazer a tona outras 
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possibilidades diante da cultura tradicional que acompanha a dança de salão, vale 

resaltar junto aos alunos o lado história por trás desta. De acordo com Ferreira e 

Samways (2018): 

 

No contexto palaciano em que as danças de salão surgiram, parte da 
dominação masculina sobre as mulheres era caracterizada como 
cavalheirismo, postura que qualifica a condução na dança de salão até a 
atualidade – as denominações “cavalheiro” e “dama” para referir-se a 
homens e mulheres continua plenamente vigente nesse cenário. 

 

Atualmente estão surgindo debates e propostas de outros modelos de 

condução na dança de salão. Alguns exemplos são a proposta de cocondução 

desenvolvida na Bahia (FEITOZA, 2011 apud FERREIRA e SAMWAYS 2018) e em 

Campinas há a pedagogia da Condução Compartilhada (POLEZI, 2017 apud 

FERREIRA e SAMWAYS 2018). Na tentativa de desassociar o gênero das funções 

de condução-resposta, outra alternativa adotada por algumas escolas  é a 

substituição dos termos “cavalheiro” e “dama” por “condutor/a” e conduzido/a” 

(FERREIRA e SAMWAYS 2018). Todos estes exemplos mostram a riqueza de 

possibilidades quanto a dança de salão na escola.  
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Foram entrevistados oito docentes da rede municipal de educação do 

município de São Gonçalo, sendo sete homens e uma mulher. A maioria (sete 

docentes) possui entre 46 e 58 anos e um possui 34 anos.  A maior parte (quatro) 

também possui mais de 21 anos de graduação, um possui 20 anos e outro 13 anos 

de formado. Sendo assim percebemos que se trata de uma mostra com uma 

consistente experiência docente.  

Em relação à formação continuada, apenas um fez somente a graduação, os 

outros sete possuem especialização, sendo que quatro deles possuem mais de um 

curso lato-sensu. Essas formações se dividem entre as áreas de fisiologia e 

treinamento e área escolar, de forma equilibrada. Dois professores possuem outra 

graduação, sendo uma em pedagogia e a outra em fisioterapia.  

Em relação à aplicação do conteúdo Dança em suas aulas, a maioria disse 

NÃO utilizar (seis professorxs) e apenas dois disseram que a aplicam. Dos 

professorxs que aplicam a dança em suas aulas, um deles demonstrou ter uma 

abordagem pautada na concepção de cultura corporal e em documentos oficiais 

como os PCN’s. Quando perguntado que tipos de atividades/conteúdos de dança 

utilizava em suas aulas, respondeu que objetivava que os discentes tivessem a 

capacidade de “Reconhecer e vivenciar diferentes manifestações culturais da dança 

de nosso país. Elaborar dramatizações e sequências coreográficas. Conhecer ritmos 

(com corpo, com objetos criando e acompanhando sons)”.  

Outro docente relata trabalhar a dança como forma de aquecimento antes das 

demais atividades de aula. Isto demonstra uma visão mais restrita do ponto vista 

pedagógico, mostrando que o mesmo não insere de fato o conteúdo Dança como 

parte integrante do currículo da Educação Física e sim como um instrumento para 

viabilizar o ensino de outros conteúdos. 

Em relação aos professores que não aplicam, a maioria justificou como falta 

de habilidade, afinidade e/ou domínio do conteúdo centralizando o problema em sua 

própria formação profissional ou em suas características pessoais. Falta de domínio 

do conteúdo da dança, bem como, falta de vivência específica no campo prático. 

“Não tenho habilidade e nem preparo para a dança.” Prof. 2 

“Não aplico por questão de não ter afinidades com a dança.” Prof. 4 
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Dois desses docentes justificaram como falta de material e infra estrutura da 

escola, adequada ao trabalho com a dança:  

 

“Falta de Material (aparelho de som, etc)”. Prof. 6;  

“Não temos estrutura para tal.” Prof. 7. 

 

Há um professor que deixa claro em sua resposta que há outros conteúdos 

que “devem” ser dados faltando assim tempo hábil para trabalhar com a dança: em 

primeiro lugar os desportos, seguidos dos aspectos higiênicos, primeiros socorros e 

avaliação postural. 

Quanto a questão referente ao conhecimento da Base Nacional Comum 

Curricular, metade dos docentes respondeu não ter conhecimento da mesma, ao 

passo que a outra metade diz ter tido acesso, porém não souberam falar sobre 

justificando não terem se aprofundado no texto, ou seja, possuem um conhecimento 

superficial da Base. Nenhum deles mencionou espontaneamente conhecer que o 

conteúdo previsto para essa fase da escolaridade seriam as danças urbanas e a 

dança de salão. 

Em relação à pergunta sobre como elxs encaravam a possibilidade de 

trabalhar as danças urbanas e a dança de salão no ensino fundamental II a maioria 

(seis) deu uma resposta positiva alegando:  

 

“[...] já trabalhei com uma turma numa iniciativa dos alunos para uma 

apresentação que eles criaram.” Prof. 2 

“Eu acho que seria uma boa, pois nós temos alunos que se interessam por 

dança.” Prof. 4 

“Acho bem interessante por ser um instrumento rico para cultura corporal.” 

Prof.7 

“Acho importante trabalhar o conteúdo dança nas escolas, [...]” Prof. 5  

“Vejo com bons olhos, seria uma ferramenta a mais para usarmos.” Prof. 6   

 

No entanto, um docente ressaltou que seria interessante um projeto no 

contraturno e não nas aulas regulares. Outro, também ressaltando este caráter 

“especial”, chamou atenção sobre a necessidade de ter professores que dominam a 

dança para poder lecionar.  
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Os que tiveram uma resposta negativa justificaram que a dança (em geral) 

não tem uma boa aceitação por parte dos alunxs e o outro destacou que apenas as 

danças urbanas seriam aplicáveis ao passo que a dança de salão não seria 

adequada para a faixa etária.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Primeiramente, diante de todo o levantamento feito durante este trabalho, 

pudemos concluir que o município de São Gonçalo busca se basear pela BNCC, no 

entanto os profissionais que estão atuando nas escolas atualmente ainda não estão 

a par desta orientação e muito menos o conteúdo específico previsto para a fase do 

ensino fundamental II, pelo menos no que se refere à dança. Sendo assim será 

necessária uma atualização e discussão por parte dos docentes e da coordenação 

das escolas caso queiram por em prática de fato o que a Base propõe, de forma 

sistematizada e crítica. 

Com relação às questões aqui investigadas, através da aplicação do 

questionário junto aos docentes da rede municipal de educação de São Gonçalo, 

pudemos ter um panorama no mínimo curioso a respeito do ensino da Dança na 

Educação Física Escolar. Um ponto é o fato de xs entrevistadxs se dizerem a favor 

do ensino da Dança, mesmo não a aplicando em suas aulas regulares, exceto em 

ocasiões especiais como nas épocas festivas e/ou comemorativas, na qual são 

solicitadxs pela escola para desenvolverem alguma coreografia com xs alunxs para 

as apresentações. 

Outro ponto interessante é a visão dxs docentes de que a Dança deveria 

estar presente na escola em forma de projetos ministrados por profissionais com 

formação/experiência da área da dança, não reconhecendo assim a Dança como 

conteúdo da Educação Física curricular. Além disso, demonstra o entendimento da 

Dança como uma área técnica onde xs alunxs deveriam apenas aprender os gestos 

técnicos de cada modalidade da dança, enquanto seu aprendizado pode ir muito 

além da reprodução do gesto motor.  

Sobre o porquê não trabalhavam com este conteúdo foi outro fato que nos 

chamou atenção. As justificativas giravam em torno da falta de habilidade e/ou 

domínio para ministrar Dança, limitando e restringindo a responsabilidade apenas a 

figura dx professxr. Outro argumento muito presente nas respostas é a falta de 

material e/ou espaço adequado para o trabalho com a Dança o que nos parece uma 

justificativa pouco plausível já que não há necessidade desses aparatos para 

realizar um trabalho interessante com os alunos. O trabalho com o esporte sempre 

exigiu mais material do que a Dança e nem por isso deixa de ser aplicado. Além 
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disso, atualmente há recursos de som bastante acessíveis, como o uso de celulares 

e caixas portáteis. 

Sendo assim podemos concluir com este trabalho que os docentes mais 

experientes da Educação Física carecem de uma formação mais crítica que viabilize 

uma visão mais ampla sobre o que é o ensino da Dança dentro da escola. 

Provavelmente, sua formação acadêmica foi desenvolvida nos padrões tradicionais, 

onde a Educação Física era restrita ao aprendizado técnico motor, impossibilitando 

assim que hoje eles tenham uma visão diversificada a respeito do ensino da Dança. 

Afim de contribuir para a formação cultural e corporal desde a infância, entendemos 

ser de extrema importância ser oportunizado ax alunx o acesso a todas as 

manifestações da cultura corporal de movimento, objeto este da Educação Física. 
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ANEXO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

QUESTIONÁRIO SOBRE A INSERÇÃO DO CONTEÚDO DANÇA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL II 

IDADE: ___________ 

SEXO: ___________  

ANO DE GRADUAÇÃO: _____________ 

ESPECIALIZAÇÃO: _________________________________________________ 

MESTRADO: _______________________________________________________ 

DOUTORADO: ______________________________________________________ 

Outras formações: ________________________________________________ 

1) Você aplica o conteúdo dança em suas aulas para o Fundamental II? 

(    ) Sim       (    ) Não 

2) Se sim, quais conteúdos/atividades de dança você utiliza? 

R.: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
3) Se não, por qual razão este conteúdo não é trabalhado? 

R.: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
4) Você teve oportunidade de conhecer a proposta da BNCC para o ensino da dança neste 

segmento? Sabe falar algo sobre? 

R.: _________________________________________________________________ 

 

5) Como você encara a possibilidade (suas, da escola e dos alunos) de trabalhar com as 
danças urbanas e a dança de salão neste seguimento? 
R.: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 


