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RESUMO
A dança é um referencial atualmente para quem busca novos olhares para se divertir e se expressar
por meios de movimentos, apresentando novos métodos para cooperar. O objetivo do estudo é
analisar quais são as dificuldades dos professores de educação física na rede municipal de
Camboriú-SC em ministrar o conteúdo de dança em suas aulas. A metodologia parte de um estudo
de campo, com a aplicação de um questionário, utilizando métodos estatísticos e quantitativo. Foi
realizado uma entrevista com 38 professores, desses 16 (42%) responderam que ministram aulas de
dança, entretanto 22 (58%) responderam que não ministram, desses 12 afirmaram que a principal
dificuldade é não dominar está área. Com esse estudo, a compreensão e reflexão sobre esse
conteúdo, viabilizará a realidade da dança nas escolas, com o intuito refletir as principais dificuldades
encontradas pelos professores, assim trazendo novos métodos de pesquisa a partir da mesma.

Palavras-chave: Dança. Educação Física. Professores.
THE DIFFICULTIES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN MINISTERING
DANCE CLASS IN CAMBORIÚ – SC
ABSTRACT
This research starts from a case study, carried out in the city of Camboriú-SC, with 38 physical
education teachers from the municipal network, with the purpose of analyzing what are the difficulties
in giving dance classes at school. The methodology starts from a field study, with the application of a
questionnaire, using statistical and quantitative methods. Bringing notes about the dance content in
schools, directing to reality in this school context. With this study, understanding and reflection on this
content will enable the reality of dance in schools, in order to reflect the main difficulties encountered
by teachers, thus bringing new research methods from it.
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1 INTRODUÇÃO
A história da dança é bastante longa e vem fazendo parte dos seres humanos
desde a antiguidade. Segundo Bourcier (2001), nos ritos religiosos, pan-helênicos ou
locais, cerimônias cívicas, festas, educação das crianças, treinamento militar ou vida
cotidiana, a dança estava presente por toda parte.
A dança é um referencial atualmente para quem busca novos olhares para se
divertir e se expressar por meios de movimentos, apresentando novos métodos para
cooperar. Segundo Ossona (1988), nas antigas culturas a dança teve um caráter
espetáculo, manifestações populares; já na idade média passou a ser criada de uma
forma de entretenimento das classes altas e a do povo. Sendo assim, desde a préhistória a expressão corporal é uma forma de manifestação através da dança e vem
ganhando espaço atualmente.
Entretanto, mesmo com a existência da dança, ela é pouco estimulada nas
escolas, sendo uma questão que vem se colocando cada vez mais consistente
quando se discutem os efeitos da dança ao executar os movimentos. Silva et al
(2010) destacam que a dança é entendida como linguagem artística, tão necessária
ao desenvolvimento humano, parece ser uma atividade que ainda está nascendo
nas escolas, e como tal, necessita de investigação e reflexão constante para tornarse efetiva em seu âmbito escolar. Assim, ganham cada vez mais relevância as
discussões relacionadas ao tema proposto, no sentido de tentar garantir o
desenvolvimento da prática da dança na escola.
Souza (2003) encontrou em pesquisa que poucos professores de educação
física ensinavam o conteúdo de dança. Desse modo Pacheco (1999) reafirma que
“[...] na prática cotidiana o professor de educação física encontra problemas pra
trabalhar com o conteúdo de dança na escola por que não recebeu formação
adequada e necessária para tal em sua graduação”.
Na aplicação de estudos sobre a dança para crianças, é preciso ser trabalhado
componentes lúdicos, capazes de oferecer a elas um grande desenvolvimento
corporal através da aprendizagem. Segundo Oliveira (2001), a dança produz a
sensação de alegria, sendo as atividades de dança fundamentais para a expressão
dos sujeitos. Pode-se afirmar então que a dança é um grande cooperador no sentido
de contribuir para o desempenho geral das crianças, envolvendo o que pode ser a
dança antes de uma modalidade esportiva.
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A dança em geral pode trazer benefícios para todos os praticantes, afetando de
forma lúdica e recreativa a todos que fazem gosto por ela. Por outro lado, negar a
execução da dança em crianças que estão em fase de iniciação do seu gesto motor
pode acarretar algumas consequências que inibem o seu futuro e podem
comprometer em seu desenvolvimento motor.
Diante do exposto, esta pesquisa tem como seguinte questão-problema: Quais
as dificuldades dos professores de educação física em ministrar aula de dança na
escola?
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo com métodos
estatísticos quantitativo, que segundo Richardson (1989 apud DALFOVO, LANA e
SILVEIRA 2008).
este método caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas
modalidades de coletas de informações, quanto no tratamento dessas
através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais
complexas.

Os dados foram coletados por meio de um questionário fechado, com opções
de múltiplas escolhas e espaço para outras considerações. Produzido pelas autoras
Doutora Patrícia Ribeiro Feitosa Lima e Mirna Maria Felix de Lima Lessa.

A

aplicação ocorreu em cada escola na presença dos pesquisadores, onde os
participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE. O
estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Uniavan.
Os participantes foram orientados sobre os objetivos do estudo, sendo
informados que seria anonimato conforme a resolução 466/2012 do conselho
regional de a saúde de regulamente as normas de pesquisa com os seres humanos,
que a qualquer momento sem nenhum prejuízo rege o direito de se retirar da
pesquisa.
A pesquisa foi realizada em 28 escolas municipais no período vespertino na
cidade de Camboriú-SC, sendo que em uma delas estava sem professor. A amostra
foi composta por 42 professores, desses apenas 38 responderam o questionário,
dois recusaram-se em responder e dois estavam de licença médica.
Os dados foram analisados através de estatística descritiva e no programa
Windows Excel 2010 e estão apresentados em valor absoluto e percentual.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
As aulas de educação física foram consideradas como disciplina escolar
somente no século XVIII. Teve início pelo o educador Bernard Basedow (17241790), na Alemanha em 1774 na escola-modelo de Dessau. Desenvolvendo aulas
de corrida, de salto, arremesso, transporte de objeto e trepar. O país pioneiro foi
Dinamarca em 1801, que exigiu a educação física em suas escolas públicas.
Somente em 1854 pelo o ministro do Império Luis Pedreira do Couto Ferraz (18181886) na cidade do Rio de Janeiro regulamentou a aula de ginástica nas escolas
públicas (RATIER et al., 2009).
Conforme Betti, 1992 apud Darido 2004:
[...] entende-se a Educação Física na escola com uma área que trata da
cultura corporal e que tem como finalidade introduzir e integrar o aluno
nessa esfera, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e também
transformá-la. Nesse sentido, o aluno deverá ser instrumentalizado para
usufruir dos jogos, esportes, danças, lutas e ginásticas em benefício do
exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida.

Com todos esses desafios o professor de educação física necessita de uma
formação onde "[...] a universidade, que tem como função criar recursos humanos
para o desenvolvimento das atividades profissionais (PELLEGRINI,1988, p.250 apud
NASCIMENTO et al 2007).”
Para Nascimento et al 2007
“[...] a aquisição de um conhecimento na educação física tem que ser um
conhecimento científico e prático que deve se basear nas três dimensões,
atitudinal, conceitual e procedimental, o que auxiliará na formação de um
profissional reflexivo.”

“O professor reflexivo é aquele que é capaz de analisar as suas próprias
práticas, de resolver problemas, de inventar estratégias apoiando-se na contribuição
dos praticantes [...]" (ALTET et al, 2001, p.26 apud NASCIMENTO et al 2007). A
educação física veio para cooperar com o ensino intelectual e moral na vida
cotidiana dos alunos, pensando assim um dos compromissos dessa disciplina é de
instigar e instruir o nosso discente a opinar e se posicionar através da cultura
corporal do movimento.
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De acordo com os autores, podemos afirmar que a escola tem o dever de
apresentar o que é novo aos alunos, que pode levar para o seu futuro e seu
crescimento enquanto cidadão.
É de extrema importância os professores de educação física saberem trabalhar
a modalidade de dança nas aulas que irão atuar, pois é através do conhecimento
deles que os alunos irão aprender e desenvolver as habilidades necessárias para a
prática dela. Os profissionais que aplicarão deverão trabalhar de forma adequada
com diversos ritmos musicais, sendo eles do infantil até os ritmos tocados
atualmente.
3.2 HISTÓRIA DA DANÇA
Desde a antiguidade a dança é dividida em três formas: étnica, folclórica e
teatral. As primeiras civilizações e nos rituais religiosos a dança era praticada em
grupos. Na busca de estudos da origem da dança, encontrou-se que o homem se
manifestou por linguagens de gestos antes de sua linguagem oral. De acordo com
Faro (1998) o início dessa arte indica que estava ligada a cerimônias religiosas.
Conforme Ellmerich (1964) no Egito havia Danças sacras em homenagem a
ÁPIS, o “touro sagrado”, diante de HAT HOR a deusa da dança e da música.

Ribas

(1959) afirma que o homem estabeleceu posteriormente todo um código de sinais,
gestos e expressões fisionômicas ao qual imprimiu vários ritmos. De acordo com o
autor, a evolução da dança começou-se através disso.
Segundo Faro (1998) na idade Média a dança foi banida pela igreja, mas
integrava nas tribos indígenas, como sentimento de alegria ou tristeza, pedindo ou
agradecendo aos deuses, e no candomblé para invocar, ao paziguar ou agradecer
aos deuses.
Na bíblia sagrada, temos relatos que a dança se fez presente com os povos
hebreus:
Quando a cavalaria do Faraó entrou no mar com seus carros e cavaleiros,
Javé fez voltar sobre eles as águas do mar, enquanto os filhos de Israel
caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Maria, irmã de
Aarão, pegou tamborim, e todas as mulheres a seguiram com tamborins,
formando coros de dança. E Maria entoava: “Cantem a Javé, pois sua
vitória é sublime: ele atirou no mar carros e cavalos”. (BÍBLIA SAGRADA,
1995, p. 87, êxodo 15-16, c 15 v 19,20 e 21).
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Como é visto, desde dos tempos antigos é imporssivel negar a importância
como um elemento central de movimentos, e nos dias atuais como um processo de
apredizagem no contexto escolar.
Sócrates, um dos grandes filósofos gregos, através de Platão em Leis VII,
considerou a Dança como a atividade que formava o cidadão por completo. A Dança
daria proporções corretas ao corpo, seria fonte de boa saúde, além de ser ótima
maneira de reflexão estética e filosófica, o que a faz ganhar espaço na educação
grega.
Segundo Ossona (1988), nas antigas culturas a dança teve um caráter
espetáculo, manifestações populares; já na idade média passou a ser uma forma de
entretenimento das classes altas e a do povo. Sendo assim, desde a pré-história a
expressão corporal é uma forma de manifestação através da dança e vem ganhando
espaço atualmente.
3.3 DANÇA NA ESCOLA
Dentro dos conteúdos da educação física escolar, temos a dança. Vários
autores vêm discutindo e analisando o porquê que a dança deve estar inserida no
âmbito escolar. Nessa concepção, citaremos alguns estudos que apontam vivências,
conhecimentos e possibilidades do ensino da dança dentro da escola.
Cabe ressaltar que, por meio de atividades rítmicas e expressivas a dança
estará presente nas aulas, entendendo que ela pode ser praticada em diversos
modos e objetivos, transmitindo sentimentos em diversas culturas e lugares. A
dança escolar tem enfrentado inúmeras dificuldades para ser efetivada dentro dos
conteúdos abordados nas aulas de Educação Física, seja por questões estruturais,
aceitação por parte dos alunos, ausência de motivação, comodismo ou falta de
afinidade (BUOGO; LARA, 2011; SILVA et al, 2010).
Conforme BNCC (2018, p.218):
"[...] 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".
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Ao aplicar a dança como conteúdo nas aulas de educação física, precisamos
refletir sobre alguns aspectos, sendo eles: porque ensinar dança, para que ela
serve, como ensinar e em qual fase escolar ensinar.
Bertoni (1992), traz a dança como fator educacional que contribui no
desenvolvimento psicológico, social, anatômico, intelectual, criativo e familiar.
Darido et al (2007) prioriza a iniciação, o aperfeiçoamento e o treinamento de
técnicas de diferentes tipos de danças. Em outro contexto Hunger et al (2014) afirma
professor não deve estimular a competitividade, mas mostrar os benefícios da
dança.
O ensino da dança nas escolas, tem um papel significativo, sendo assim Laban
(1990) ressalta que: “Quando criamos e nos expressamos por meio da dança,
interpretamos seus ritmos e formas, aprendemos a relacionar o mundo interior com
exterior”.
Nanni (1995, p.182) afirma
“À Dança, tendo como fator fundamental o movimento, transmite e reflete
valores sociais do contexto no qual se acha engajado e, portanto, poderá
contribuir para o processo de renovação e transformação do ser humano.”

A dança não deve ser vista apenas como um instrumento mecanicista,
deixando de lado sua revelância social, levando em consideração que o professor
tem o dever de passar isso para seus alunos.
De modo em que acorre a dança no contexto escolar, pode-se dizer que assim
como outro conteúdo ela tem uma função que desenvolve a criança e ao
adolescente para uma sociedade moderna. Ao dançar, construímos “realidades”
diferentes da realidade que experienciamos cotidianamente, contribuindo para a
formação de indivíduos mais sensíveis, críticos, criativos e transformadores".
(BARRETO 2005 apud TOIGO 2014, p.13)
A escola deve rever seus conteúdos e trabalhar de forma espontânea, abrindo
espaços para novos rumos como a dança, estimulando a expressão corporal com o
intuito de se sentirem livres para a pratica do movimentos em vários aspectos
afetivos e emocionais de cada aluno.
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3.4 A IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS DA DANÇA
A importância e os benefícios da dança são muitos, nesse ponto de vista
Ferreira (2005, p. 59) nos traz que: “A aprendizagem dos movimentos complexos da
dança e de outros esportes faz com que cresçam mais conexões entre neurônios,
aprimorando a memória; assim ficamos mais aptos a processar informações e
aprender.”
Ao praticar dança, o indivíduo se desenvolve, assim o mesmo só estará
satisfeito e realizado quando estiver participando ativamente das atividades,
podendo explorar a imaginação e expor seus conhecimentos.
Para Achcar (1998), a dança desenvolve estímulos como:
tátil – sentir os movimentos e seus benefícios para o corpo; visual – ver os
movimentos e transformá-los em atos; auditivo – ouvir a música e dominar o
seu ritmo; afetivo – emoções e sentimentos transpostos na coreografia;
cognitivo – raciocínio, ritmo, coordenação; motor – esquema corporal,
coordenação motora associada ao equilíbrio e flexibilidade.

Segundo Steinhilber (2000, p.8): “Uma criança que participa de aulas de dança
[...] se adapta melhor aos colegas e encontra mais facilidade no processo de
alfabetização”.
As aulas planejadas com o conteúdo de dança, tem o intuito de beneficiar a
consciência corporal dos alunos para compreender o que passa com eles e
conseguirem expressar seus desejos de modo simples e natural.
Nanni (2003) afirma que:
Através da dança, podem ser trabalhadas as perspectivas espaçotemporais, em habilidades específicas que facultam às crianças a transição
de experiências corporais para estimular a cognição e afetividade. Durante
toda a vida do indivíduo, a percepção corporal irá influenciar a visão que
tem de si próprio, construída através das suas experiências motoras.

No Brasil e no mundo a dança vem ganhando cada vez mais espaço pelos
benefícios comprovados que de acordo com Gariba (2002), vão desde a melhora da
auto-estima, passando pelo combate ao estresse, depressão, até o enriquecimento
das relações interpessoais.
Vargas (2003, p.13) completa que a atividade da dança na escola engloba a
sensibilização e conscientização dos alunos tanto para suas posturas, atitudes,
gestos e ações cotidianas como para as necessidades de expressar, comunicar,
criar, compartilhar e interatuar na sociedade. De acordo com citação dessa autora, a
partir da dança os alunos vivenciaram e adquirirão consciência do próprio corpo.
UNIAVAN

MISSÃO: Participar do processo de desenvolvimento regional, estadual e nacional, como centro formador de recursos humanos tecnicamente e cientificamente
capacitados e politicamente comprometidos com a transformação social e prestar serviços à comunidade nos seus campos de atuação.

9

Barros (2003, p.29) “...a otimização das possibilidades e potencialidades de
movimento e a consciência corporal irá atingir objetivos relacionados à educação,
saúde, prática esportiva, expressão corporal e artística".
A dança em geral, já ocupa lugar significativo em nossas vidas há várias
décadas. Como ferramenta de desenvolvimento motor e entretenimento e sobretudo
como exercícios que podem contribuir para as pessoas saírem do sedentarismo, a
dança exerce influência direta no comportamento humano na sua prática.
Tani (1988) traz que a dança irá lhe auxiliar na prática e na verificação de
rendimento das atividades e para a criação de outras atividades. Nesse sentido, a
dança só tem a contribuir para o processo de ensino aprendizagem e é um conteúdo
fundamental para o ambiente escolar.
4 ANÁLISE E DISCUSÃO DOS RESULTADOS
De acordo com este estudo, tendo como objetivo a verificação das
dificuldades dos professores de educação física em ministrar o conteúdo dança em
suas aulas, analisou-se que a dança ainda enfrenta uma grande barreira para ser
aplicada.
Observou-se que 22 (58%) dos professores que foram entrevistados
responderam que não ensinam a dança e 16 (42%) responderam que ensinam a
dança.
A dança é um conteúdo que deve ser mais valorizado em um âmbito escolar,
dessa forma necessita de investigações que comprovem que ela é benéfica para os
alunos. Segundo Steinhilber (2000, p.8): “Uma criança que participa de aulas de
dança [...] se adapta melhor aos colegas e encontra mais facilidade no processo de
alfabetização”.
Analisando a quadro 1 os professores que responderam sim (ensinam dança
nas aulas de educação física no total de 16 da amostra coletada) entre as
alternativas 14 responderam que faz parte da minha disciplina, 4 em comemorações
festivas, 2 semanalmente e 5 mensalmente.
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QUADRO 1: Professores que ministram aulas de danças nas aulas de
educação física
Professores entrevistados
Professores resposta sim
Com que frequência
Em comemorações festivas
Faz parte da minha disciplina
Semanalmente
Mensalmente

38
16

100%
42%

4
14
2
5

FONTE: Próprios autores
Ao contrário da nossa pesquisa, houve um estudo na cidade na área urbana
Porteirinha – MG dos autores Silva, Alves e Ribeiro (2010) com os professores de
educação física do ensino fundamental da rede estadual, onde 8 professores foram
entrevistados e diante a pesquisa 62,5% responderam que comtemplam em suas
aulas de educação física o conteúdo de dança. Conforme o estudo de Amaral (2017)
em escolas do município de Itapevi e Carapicuíba na grande São Paulo, 80% dos
professores de educação física aplicam o conteúdo de dança em suas aulas, sendo
que dos mesmos, 30% aplicam cinco aulas anualmente e 50% de 5 a 10 aulas
anualmente.
De acordo com a quadro 2, os professores responderam não (ensinam dança
nas aulas de educação física no total de 22 da amostra coletada) entre as
alternativas 12 não domina esta área,

9 não se identifica com essa área do

conhecimento, 5 não tem habilidade para esse ensino, 7 falta de estrutura física e
material, 7 rejeição por parte dos alunos, 6 falta de conhecimento e estudo da minha
formação, 1 falta de apoio da escola e 2 outros.

UNIAVAN

MISSÃO: Participar do processo de desenvolvimento regional, estadual e nacional, como centro formador de recursos humanos tecnicamente e cientificamente
capacitados e politicamente comprometidos com a transformação social e prestar serviços à comunidade nos seus campos de atuação.

11

QUADRO 2: Professores que não ministram aulas de danças nas aulas de
educação física
Professores entrevistados
Professores resposta não
Porque não ensina
Não domina está área
Não se identifica com essa área do conhecimento
Não tem habilidade para esse ensino
Falta de estrutura física e material
Rejeição por parte dos alunos
Falta de conhecimento e estudo da minha formação
Falta de apoio da escola
Outros

38
22

100%
58%

12
9
5
7
7
6
1
2

FONTE: Próprios autores
Conforme o estudo, verificou-se que a maioria dos professores não aplicam
dança em suas aulas de educação física, por não dominar está área. Que segundo
Gariba (2007, p. 166):
a prática da dança nas aulas de Educação Física ainda se realiza de forma
muito restrita. Isto se dá, principalmente, devido ao despreparo na formação
dos profissionais. Embora a dança tenha crescido nas principais
universidades, de nosso país, ainda é pouco explorada no âmbito escolar.
As universidades, principalmente na área da Educação Física, podem incluir
em seus currículos estudos teórico-práticos e didático-pedagógicos da
dança para suprir as necessidades dos profissionais interessados em
trabalhar com ela.

Evidenciamos que nossos resultados são semelhantes ao estudo de Lessa e
Lima (2014) que aponta 86 % não ministram aulas de dança e desses, 43% não
domina esta área. Para os professores que ministram aulas de educação física, o
nosso estudo aponta que a maioria reconhece que o conteúdo faz parte de sua
disciplina. Outro estudo de Rocha e Rodrigues (2000) refere-se que as aulas de
dança na educação física são ministradas em apenas datas comemorativas.
Em uma pesquisa da Brasileiro (2003) numa escola estadual de Pernambuco,
com professores de educação física referente ao conteúdo dança, de 4 professores
apenas 1 aplica dança em suas aulas, os outros afirmam que não tem espaço físico
adequado e que há preconceito entre os alunos. Vindo ao encontro de nossa
pesquisa que 7 dos professores que não aplicam aula de dança é devido à falta de
estrutura e espaço físico adequado.
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Segundo a pesquisa de Bohometoigo (2012) em uma escola municipal de
Canoas, com dois professores de educação física da 5ª e 6ª série. O professor A
relata que durante sua formação acadêmica não houve nenhuma disciplina referente
a dança, e não se sente capaz de ministrar aulas de dança. O professor B relata que
teve formação acadêmica, porém não ministra aulas de dança por haver preconceito
por parte dos pais dos alunos. Conciliando com o nosso estudo, 6 dos professores
entrevistados responderam que não tiveram um estudo durante a formação.
Com esses dados, o estudo, contribuirá para obter informações, assim
teremos uma base para encontrar as

dificuldades dos professores em ministrar as

aulas de dança na escola.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados encontrados nos demonstraram que os professores da rede
pública do município de Camboriú-SC, ministram poucas aulas de dança nas aulas
de Educação Física. O conteúdo de dança ainda não é totalmente inserido no
ambiente escolar e tampouco ofertado pelos professores. Verificando os motivos
que levam os professores em não ministrar suas aulas de dança, variam desde falta
de domínio, não se identificar com o conteúdo, falta de habilidades para este ensino,
ausência de estrutura física e material, rejeição por parte dos alunos, omissão por
parte da escola e falta de conhecimento e estudo durante a formação.
A principal dificuldade encontrada pelos professores é não dominar está
área de atuação nas escolas, entretanto dessa forma estarão reprimindo os
desenvolvimentos das crianças na parte motora e cognitiva.
Ao se referir de dança na escola encontramos um grande aumento nas
pesquisas referente a esse assunto, mostrando que é um caminho que deve ser
percorrido mais vezes, sendo uma fonte inovadora e diversificada para os alunos,
propiciando socialização e desenvolvimento nos diferentes aspectos para a
formação diante a sociedade.
Refletindo sobre os resultados que encontrados no estudo, sugere-se que os
professores façam uma análise sobre inúmeros benefícios que o conteúdo de dança
disponibiliza aos seus alunos, ofertando em suas aulas de educação física escolar.
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