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RESUMO 

 

A dança pode ser considerada como uma das artes mais antigas na atualidade, 

podendo ser vista como uma das formas do ser humano se expressar através 

de movimentos realizados com o corpo. O presente estudo teve como objetivo 

principal verificar como as danças folclóricas nas aulas de Educação Física é 

um conteúdo que possui uma gama de conhecimentos específicos, levando 

para a escola o conhecimento dessas manifestações populares da cultura 

tradicional brasileira. Este estudo trata-se de uma pesquisa do tipo 

Bibliográfico. Foram utilizados como critério de inclusão para a pesquisa, 

trabalhos que apresentasse definições e considerações importantes sobre as 

danças folclóricas nas aulas de educação física escolar e sua importância para 

o processo de ensino aprendizagem dos alunos. A busca foi realizada nas 

bases do Scielo, Lillacs e em livros. A Educação Física possui conhecimentos 

específicos que são trabalhados pedagogicamente no contexto escolar sendo a 

dança um deles. Na escola a dança é um importante conteúdo de ensino e 

aprendizagem nas aulas de Educação Física escolar, no entanto, é pouco 

explorado, ou ainda é desenvolvido de forma descontextualizada. 

Palavras chave: Cultura, Dança, Escola Folclore.  

 



ABSTRACT 

Dance can be considered as one of the oldest arts in the present time, and can 
be seen as one of the ways of human beings express themselves through 
movements performed with the body. The present study had as main objective 
to verify how the folk dances in the classes of Physical Education is a content 
that has a range of specific knowledge, taking to the school the knowledge of 
these popular manifestations of the Brazilian traditional culture, problematizing 
why the folk dances are not Often worked as pedagogical practice in School 
Physical Education classes ?. This study is a research of the Bibliographic type. 
We used as an inclusion criterion for the research, papers that presented 
important definitions and considerations about folk dances in the classes of 
school physical education and its importance for the process of teaching 
students' learning. The search was carried out in the bases of Scielo, Lillacs 
and in books. Physical Education has specific knowledge that is worked 
pedagogically in the school context and dance is one of them. In school dance 
is an important content of teaching and learning in the classes of Physical 
Education school, however, it is little explored, or is still developed in a 
decontextualized way. 

Keywords: Culture, Dance, School Folklore. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dança pode ser considerada como uma das artes mais antigas na 

atualidade, podendo ser vista como uma das formas do ser humano se 

expressar através de movimentos realizados com o corpo, movimentos esses 

rústicos ou suaves, que pudessem representar através dos passos o que o 

bailarino esta sentindo e pensando ao dançar. Conforme analisou Nascimento 

(2002) nas cavernas, o homem batia os pés ritmicamente para se aquecer e se 

comunicar, dessa maneira a dança é a única que dispensa qualquer material 

como ferramenta, pois depende somente do corpo e da vitalidade humana para 

cumprir sua função. 

A dança por algum tempo foi elitizada e quem tinha acesso a essas 

manifestações artísticas eram os nobres. Depois de um tempo houve algumas 

transformações e a população pôde ter acesso àquilo que era visto só pela 

nobreza. 

A dança se originou no Brasil nos mais variados lugares, por haver uma 

mistura de ritmos e sons fazendo com que as pessoas criassem cada vez mais 

passos e modos diferentes de dançar. “Acredita-se que as danças folclóricas 

são originadas das danças de cunho religioso, de dentro dos templos para as 

praças públicas, sendo assim, as manifestações religiosas passaram a tomar 

um caráter de manifestações populares” (NASCIMENTO, 2002). Contudo, até 

hoje não se tem clareza de quando e por que o homem dançou pela primeira 

vez. Nanni (2008 p.55) também relata:  

 

O folclore abrange as crenças, as práticas, os rituais e os costumes 
que são tradicionais de um povo ou de uma cultura, o que inclui os 
contos populares (os famosos “ditados” ou ainda as “lendas”), o 
artesanato, a música e as danças, por exemplo. A dança, no que lhe 
diz respeito, é a ação de dançar (ou bailar), isto é, a execução de 
movimentos ao ritmo da música. 
 

Na Educação Física dentre os conteúdos materializados na expressão 

corporal como linguagem, encontra-se a dança. Na escola a dança é um 

importante conteúdo de ensino e aprendizagem nas aulas de Educação Física 
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escolar, no entanto, é pouco explorado, ou ainda é desenvolvido de forma 

descontextualizada. 

 

O trabalho de Educação Física nas séries iniciais do ensino 
fundamental é importante, pois possibilita aos alunos terem, desde 
cedo, a oportunidade de desenvolver habilidades corporais e de 
participar de atividades culturais, como jogos, esportes, lutas, 
ginásticas e danças, com finalidades de lazer, expressão de 
sentimentos, afetos e emoções (PCN, 1997, p. 15). 
 

Em um país em que a diversidades de ritmos, sons, danças entre muitas 

outras manifestações, que se caracterizam através de suas expressões mais 

significativas, constituem um amplo leque de possibilidades de aprendizagem. 

Segundo Fernandes (2011) na escola, muitas vezes, os alunos apenas fazem 

apresentações em festividades da escola, “as dancinhas”, ou seja, coreografias 

elaboradas pelo professor de Educação Física, as quais não têm significado 

para os alunos, o compromisso da dança na escola seria o de ampliar a visão e 

as vivências corporais. “[...] um repertório de dança bem ensaiado não cumpre 

o papel artístico e educativo” (MARQUES, 2007, p. 101). 

Moura (2007) nos esclarece que “[...] podemos classificar a dança de 

três formas distintas: folclórica, étnica e teatral”. “As Danças folclóricas são 

expressões ligadas à vida de comunidades, tradições que são realizados em 

festivos e acontecimento da cultura de um povo” (cadê as outras danças: a 

étnica e a teatral?) (SANTOS, 2008). “Quanto mais uma criança tiver a 

oportunidade de saltar, girar ou dançar, mais esses movimentos tendem a ser 

realizados de forma automática” (PCNs, 1997 p.27).  

As danças folclóricas estão presentes em histórias, costumes, cultura de 

povos que não podem ser deixadas para trás, mas sim cultivadas, não se 

objetivando em formar coreografias perfeitas, movimentos idênticos. O objetivo 

maior destas danças é manifestar a cultura, o modo de pensar desses povos, 

além de trazer alegria para quem participa. “Quando criamos e nos 

expressamos por meio da dança ao executarmos e interpretarmos seus ritmos 

e formas, preocupamo-nos exclusivamente com o próprio movimento” (LABAN, 

1990, p. 108). 

As danças folclóricas no contexto da Educação Física escolar têm uma 

grande importância para a educação, pois através da pesquisa deste tema que 
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é bastante variado, poderemos debater como essas danças podem ser 

trabalhadas acerca deste conhecimento e valorizar e as expressões que estão 

inseridas nessas danças folclóricas. 

Partindo da seguinte problemática: Por que as danças folclóricas não 

são trabalhadas frequentemente como pratica pedagógica nas aulas de 

Educação Física Escolar? 

Esse trabalho justifica-se pela necessidade de observar as danças 

folclóricas como ferramenta pedagógica de ensino, que possui grande 

relevância no ensino-aprendizagem nas escolas, como instrumento rico em 

conhecimentos socioculturais e educacionais a serem desenvolvidos nas aulas 

de Educação Física Escolar. Temos como intenção mostrar que durante o 

período escolar os alunos não tem contato com esses tipos de manifestações, 

apenas em eventos proporcionados pela escola através dos professores de 

Educação Física, mas sem trabalhar a parte pedagógica das danças 

folclóricas. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 CONCEITOS DAS DANÇAS FOLCLÓRICAS  

 

O folclore estaria atrelado a histórias populares como mitos e lendas de 

uma determinada sociedade, que são repassadas oralmente de uma geração a 

outra ao longo da história de um povo. 

1. Conjunto das tradições, conhecimentos ou crenças populares 
expressas em provérbios, contos ou canções. 2. Conjunto das 
canções populares de uma época ou região. 3. Estudo e 
conhecimento das tradições de um povo, expressas nas suas lendas, 
crenças, canções e costumes; demologia, demopsicologia. 
(AURÉLIO, 2008 p.916). 

 

Nesse sentido, “[...] as danças folclóricas são as danças típicas e 

tradicionais de uma cultura” (NANNI, 2008 p.56). Conforme analisou Pereira 

(2009), o folclore trata-se de um componente indispensável no 

desenvolvimento de uma cultura, tendo o corpo como um instrumento rico no 

que diz respeito à linguagem popular, assim tem uma combinação de 

diferentes aspectos dos movimentos que são tratados através da dança.  

 
A dança folclórica tem lugar por questões de tradição (não se trata de 
nenhuma arte inovadora), podendo ser realizada por qualquer homem 
ou mulher (não se limita aos bailarinos/dançarinos profissionais 
embora possam existir grupos profissionais de dança folclórica) 
(NANNI, 2008 p.56).  
 

“As danças folclóricas abrangem as crenças, as práticas, os rituais e os 

costumes que são tradicionais de um povo ou de uma cultura (NANNI, 2008)”. 

O repertório da cultura popular é transmitido através do discurso que passa de 

gerações em gerações, mantendo viva a memória cultural repleta de 

conhecimentos que revelam a identidade de um povo, trazendo nos gestos 

expressões ligada ao corpo com movimentos e valores acumulados pela 

sabedoria popular tradicional. 

Alves (2013 p. 1) relata:  

As danças, principalmente as folclóricas, além do caráter religioso, 
expressam também em seus movimentos, elementos simbólicos das 



13 

 

memórias étnicas e culturais de suas raízes históricas, que se 
transformaram, adequando-se ao momento vivido no tempo e no 
espaço.  

 

Ainda nos utilizando de Alves (2013), conforme foi se descobrindo essa 

identidade devido ao modernismo e o discernimento sobre tempo passado, 

presente e futuro essa população passou a personalizar seus ritos religiosos 

com danças próprias como uma forma de acumular valores através da 

sabedoria popular tradicional que eles possuíam, tentando manter uma 

memória cultural repleta de conhecimentos organizados em categorias com 

funções especializadas, com signos e significados específicos que fazem 

destes na atualidade um marco de resistência pela sua cultura tradicional. 

 

O folclore brasileiro retrata, em suas manifestações, a história de uma 
memória coletiva, que por gerações vem se mantendo viva através da 
oralidade. Estas são festejos que simbolizam o respeito às tradições 
e o processo de resistência às opressões sofridas no passado por 
grupos menos favorecidos (ALVES, 2013 p. 5).  

 

Nanni (2003) esclarece que “As danças folclóricas nada mais é do que o 

efeito das consequências destes impulsos gerados por esforços definidos e 

causados pelos aspectos funcionas do sentir, pensar e agir de uma 

comunidade (p. 75)”. Também sendo uma característica das danças folclóricas 

o trabalho coletivo, havendo a inserção de todos, não precisando da 

intervenção de um coreógrafo. A própria comunidade quem preza pelo cultivo 

dessas manifestações, fazendo que esta cultura não se perca com o passar do 

tempo. Essas apresentações são frutos de acontecimentos importantes 

ocorridos com o povo, obedecendo a uma sequência de passos criados pela 

repetição como forma de demostrar ou retratar uma eventualidade. 

De acordo com Nanni (2003) aconteceram algumas mudanças culturais 

nesse processo evolutivo onde a dança também vai acompanhar como uma 

forma espontânea de aquisição do próprio homem, sendo que essas 

modificações acabaram na maioria das vezes desvinculando das raízes da 

comunidade que estavam inseridas, isso acontece devido à miscigenação que 

pode ser considerada como um forte fator para provimento de ritmos em 

http://www.sinonimos.com.br/eventualidade/
http://www.sinonimos.com.br/de-acordo-com/
http://www.sinonimos.com.br/provimento/


14 

 

decorrências das características étnicas o que geram uma diversidade dentre 

os aspectos de diversas comunidades. 

 

[...] Condições para que sejam experimentadas e interpretadas as 
formas como a cultura corporal é representada no cenário social; 
ressignificar essas práticas corporais conforme as características do 
grupo; aprofundar os conhecimentos acerca desse patrimônio 
(SBORQUIA; NEIRA 2008 p. 92).  

 

Nesse caso, a cultura seria um codificador de identidades, tudo aquilo 

que está incorporado aos costumes de uma comunidade precisam ser 

conservados através das gerações. É importante ressaltar o trato com o 

conhecimento da dança é o entendimento das relações estabelecidas entre 

folclore, cultura popular e as mudanças sociais (SBORQUIA & NEIRA, 2008). 

Alves (2003) relata que, ao observar a história cultural das danças 

folclóricas alguns traços nos remetem as memórias de um passado que 

continuam vivas no presente. Através dessa identidade cultural percebesse 

símbolos que são reflexos do compartilhamento das relações sociais e da 

comunhão de valores herdados por membros da sociedade que se mantém 

guardados no patrimônio histórico cultural. 

Conforme analisou Nanni (2003, p.78), ao destacar algumas das 

principais características das danças folclóricas como sendo, expressões 

abertas de emoções, ideias, significados especiais ligados aos costumes, 

conhecimentos que constituíram o tempo estrutural e conjuntural em parte da 

história de um povo seguindo padrões, maneiras de atividades espontâneas e 

naturais da vida e experiências significativas de um povo, perpetuadas de 

geração em geração, da mesma maneira resguardando assim sua 

tradicionalidade, utilizando-se de passos básicos, configurações espaciais, 

ritmos próprios, termos e idiomas tendo também características elementares 

fixas, porém podem apresentar variações de província em província e sofrem 

influências também na linguagem verbal.  

Desse modo Nanni (2003, p.84) destaca: 

 
As danças folclóricas devido à profusão de ritmos, riqueza de 
movimentos, variedade de formas e função de seus conteúdos 
provindas das influencias étnicas variadas, torna-se por demais difícil 
e arriscado suas classificações detalhadas e definidas.  
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Nesse caso, com as mudanças culturais sofridas, em seu processo 

evolutivo as danças folclóricas se modificaram tomando- se muitas vezes algo 

desvinculado das raízes do homem que a pratica, devido essa influencia 

sofrida faz- se necessário que haja a conscientização sobre o quanto essas 

danças são importantes para a sociedade que está inserida, pois á fortes 

aspectos ligados às manifestações culturais desse povo que não se pode 

perder com o tempo.  

 

2.2 IMPORTÂNCIA DAS DANÇAS FOLCLÓRICAS 

 

O Brasil é considerado como um dos países que possui uma grande 

miscigenação cultural popular, com expressões significativas, podendo usufruir 

dessa diversidade como formas de manifestações que engloba todo um povo, 

possibilitando inúmeras oportunidades, através das músicas, danças e festas 

populares de cada comunidade. 

É o caso das danças folclóricas “[...] pode criar condições para que se 

estabeleçam relações interativas, propiciando o conhecimento do próprio corpo 

e de suas possibilidades como forma de compreensão crítica e sensível do 

mundo que nos rodeia.” (VERDERI, 2000, p. 59). 

As danças folclóricas são classificadas de acordo com cada região onde 

são frequentemente realizadas é o caso do frevo no nordeste ou da chula no 

sul. Cada região possui danças tradicionais praticada em festas pontuais ou em 

eventuais encontros para vivenciar a cultura local simbolizando a importância 

que se tem com essas danças dentro do contexto que estão inseridos.  

 

Este tipo de danças é realizado especialmente durante eventos 
sociais como festas e comemorações. Os mais jovens aprendem ao 
ver os adultos dançarem, aos quais, por sua vez, compete ensinar 
aos mais novos os segredos de cada dança com o intuito de fazer 
perdurar a tradição (NANNI, 2008 p.56).  

 

Cultura se refere à dimensão simbólica presente nos significados 

compartilhados por um determinado grupo. Cultura é aqui concebida como 
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prática social, não como coisa ou estado de ser. “[...] a linguagem corporal 

inserida nas danças folclóricas constitui-se como manifestação lúdica, dada 

sua finalidade comunicativa das emoções, sentimentos e ideias que são 

extravasadas através dos movimentos carregados de sentido” (SBORQUIA; 

NEIRA, 2008). 

Compreende-se a dança como manifestação da expressividade humana 

produzida e reproduzida conforme o contexto, crenças, valores e 

características de cada grupo social (SBORQUIA; PÉREZ GALLARDO, 2006). 

A importância das danças folclóricas no processo de construção e 
formação do indivíduo em sociedade faz – se necessário, podem 
trazer muitos benefícios para o desenvolvimento do aluno em 
diversos aspectos. É por esse motivo que o conhecimento e o 
vivenciar das danças por parte dos alunos deveria estar presente nas 
escolas (PERREIRA, 2009 p. 2).  

 

Côrtes (2010) nos diz que “[...] Tão importante quanto à tradição da 

dança é a sua funcionalidade, que define a importância e a função dada pela 

coletividade ao ato de dançar, e que normalmente dá sentido ao pertencimento 

do individuo ao grupo” Com passa do tempo as danças folclóricas vêm 

desenvolvendo importantes aspectos dentro da formação do sujeito, através da 

educação, e até mesmo contribuindo para a construção da sociedade, com 

valores que contribuem na aprendizagem de habilidades físicas, no 

aperfeiçoamento da disciplina, na cooperação entre grupos e no respeito a 

outras culturais. 

Alves (2008) ressalta sobre a importância deste saber para a educação 

dos nossos meninos e meninas, pois  ao debater o conhecimento existente 

acerca dos preconceitos, do saber artístico tradicional da cultura popular 

brasileira acumulado historicamente. Percebe- se alguns caminhos muito 

importantes para transformação, valorização e o respeito sobre as expressões 

da cultura afro-brasileiras que estão inseridas nas danças folclóricas, através 

de valores sociais e culturais que representam e simbolizam os papéis vividos 

no cotidiano. 

Portanto, ao inseria as danças folclóricas nas aulas de Educação Física 

ressaltamos um importante leque de possibilidades de se trabalhar esta festa 
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corporal, assim, “[...] os alunos possam conhecer o seu corpo, compreender as 

relações que são estabelecidas entre o fazer, o conhecer, o interpretar e o 

apreciar dança” (SANTOS, 2008).  

Ao processo educativo cabe esclarecer que tanto uma como a outra 
são parte do que se convencionou chamar de cultura e mais, um 
professor comprometido, mostrará como os homens e mulheres 
construíram historicamente sua cultura corporal, que por ser resultado 
de sua ação, o acesso a ela é direito de todos, e a escola tem que 
assumir a função de socializa-la (SBORQUIA; NEIRA 2008 p.93).   

 

Seguindo Nunes & Couto (2010), ao abordar sobre a conscientização da 

importância da Educação Física como um dos alicerces para a construção do 

processo educacional, declarando que a Educação Física é importante e na 

correção e conscientização da postura, no raciocínio e na vida dos alunos, 

estimulando o interesse, participação, desafiando o pensar e melhorando a 

autoestima. “[...] o ato de movimentar-se já é vencer barreiras, desenvolve a 

autoconfiança, faz perder a timidez, a dança também esta vinculada com 

valores sociais, cultura e história e faz com que o aluno se sinta livre para a 

expressão corporal (SANTOS, 2008)”. 

 

2.3 DANÇAS FOLCLÓRICAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Segundo Sborquia e Neira (2008), a linguagem é um dos aspectos da 

cultura e, consequentemente, a linguagem corporal é um dos aspectos da 

cultura corporal de movimento a ser tratado como conhecimento pela a 

Educação Física no âmbito escolar, através da problematização de temáticas 

da linguagem corporal como característica da cultura corporal de movimento, 

sendo preciso ter claro os saberes produzidos pelos diversos grupos sociais e 

os desafios apresentados por uma leitura crítica da realidade com contextos de 

ideológicos de produção, manutenção e transformação.  

A escola, enquanto lugar de formação deve abrir seus espaços a uma 
grade curricular que valorize os conhecimentos das manifestações 
populares locais e regionais dos diversos grupos sociais, buscando 
aproximar os alunos da infinidade de representações culturais que 
nos remetem às origens históricas e étnicas do patrimônio cultural 
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brasileiro. Desta forma estará desempenhando um papel diferenciado 
e transformador, em busca da valorização da diversidade, unindo os 
saberes populares à educação (ALVES, 2013 p. 2).  

 

Durante as aulas de Educação Física não é o bastante trabalhar o 

conteúdo dança, é necessário tematizar a dança em questão, ao tematizar o 

professor irá abordar infinitas possibilidades que podem ser apresentada a 

partir das leituras e interpretações, atrelando significados sobre a dança que 

estão sendo produzidos nos diversos aspectos como uma prática social tratada 

enquanto manifestação. È fundamental que se tenha esse acompanhamento 

para que os alunos possam identifique e compreenda o que está envolvido a 

partir das expressões que estão sendo realizada. Sborquia e Neira (2013 p.83) 

afirmam que:  

[...] identificar quais significados sobre a dança estão sendo 
produzidos nos diversos segmentos da sociedade, quais os efeitos 
que as diversas manifestações da dança produzem sobre seus 
integrantes e como se constroem as relações históricas e de poder 
nesses grupos sociais, sem desprestigiar nem desqualificar qualquer 
dança, muito menos seus representantes. 

 

Segundo Santos (2008), [...] alguns profissionais ainda presos a antigas 

concepções, que por sua vez repassam um errado conceito de educação física, 

não conseguindo transmitir a seus alunos tudo que se pode conhecer e 

vivenciar com seu corpo, não se aprendia sobre as danças folclóricas, no 

máximo trabalhava-se com a quadrilha nas festas juninas. De acordo com 

Sborquia e Neira, (2008) considerar a dança como artefato cultural produzido 

pela gestualidade sistematizada, passível, de tematização no interior do 

currículo da Educação Física, questionar sobre quais danças devem ser 

abordadas no currículo escolar e como desenvolver um trabalho pedagógico 

havendo a necessidade de romper com o paradigma da racionalidade técnica 

no qual o professor limita-se à execução de tarefas planejadas pelos setores 

acadêmicos ou administrativos.  

Nessa perspectiva, hoje a dança é compreendida por muitos por seu 
valor em si, muito mais do que um passatempo, um divertimento ou 
um enfeite. A dança é tão importante quanto falar, cantar, brincar, 
inclui uma riqueza de movimentos que envolvem corpo, espírito, 
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mente e emoções, que enriquece a aprendizagem. (SANTOS, 2008 
p. 6).  

 

Sborquia e Neira (2008) relatam alguns temas abordados e conteúdos 

ensinados a partir de uma leitura da realidade social, como a dança não está 

presente na escola e não existe uma fundamentação teórica para o 

encaminhamento desse conhecimento nas aulas de educação física, ocorre 

que diante da força avassaladora da cultura midiática, que as danças acabam 

perdendo seu espaço antes disponível como forma de manifestações rítmicas. 

Uma construção curricular baseada nos princípios apontados promoverá 

um ambiente pedagógico favorável à participação equitativa das múltiplas 

identidades e a apropriação crítica das danças folclóricas, aspectos fundantes 

de uma escola comprometida com a construção de uma sociedade mais 

democrática e menos desigual.  

A expressão corporal é um dos fortes da dança, tendo de se 
relacionar com o próprio corpo e com o do outro, a criança aprende 
conhecer e lidar com suas dificuldades e limitações desenvolvendo e 
ampliando sua criatividade, liberdade, agilidade, que às vezes é 
escondido pela sua timidez, à dança prepara o corpo dos alunos para 
os movimentos espontâneos e os movimentos caracterizados 
(PERREIRA, 2009 P. 7).  

 

Neste sentido, Santos (2008) defender que através da dança o indivíduo 

é capaz de demonstrar aquilo que ele pensa e entende, ou seja, ele é capaz de 

demonstrar o seus conhecimentos e habilidades, de maneira mais transparente 

possível, ele se expõe por completo. A questão seria romper com as 

“dancinhas” em datas comemorativas para abordar as danças folclóricas, por 

exemplo, o processo educativo praticamente se isenta de qualquer reflexão 

mais profunda. 

Algumas são as dificuldades de inserir o conteúdo danças folclóricas nas 

aulas de Educação Física escolar, pois consiste em oferecer uma perspectiva 

onde esse conteúdo é trabalhado de forma descontextualizada não havendo 

um objetivo, ou seja, são apresentações de dança em datas comemorativas 

com coreografias prontas e já elaboradas. Mas, o papel das danças folclóricas 

seria auxiliar o aluno na construção do seu conhecimento com possibilidades 
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que ele possa aprender a expressar-se criativamente através do movimento 

contribuindo, assim com o processo ensino-aprendizagem.  

Nessa perspectiva do ensino Nanni (2003) aponta uma metodologia que 

pode contribuir nessas aulas de Educação Física escolar quando o conteúdo 

for danças folclóricas. No primeiro passo – Ouvir atentamente a música, 

familiarizando - se com seu tempo, espirito e ritmo. Enquanto faz isto, pode 

examinar as orientações, para ver como as ações se ajustam na música.  No 

segundo passo – executar a dança, sozinho, com um par ou grupo de 

dançarinos que ajudem isto deve ser feito sem a música, seguindo lentamente 

as orientações e depois, com música. Se compreender a dança, então estarão 

preparados para executar a dança sem nenhum embaraço. Se alguma parte 

parecer pouco clara ou não se ajustar bem a música, deve continuar a 

trabalhar nela, e se necessário, conseguir ajuda de outros professores 

experientes ou lideres de dança. Finalmente, o professor deverá se assegurar 

de que o aluno está familiarizado com o estilo a dança, de modo a executa-la 

completa e autenticamente.  

Como mostra Nunes e Couto (2010 p.25): 

 

A responsabilidade dos professores, em específico o de Educação 
Física, mas para isso, torna-se necessário se ter profissionais 
capacitados para assumir e desenvolver tantos conceitos. Sabemos 
da sua importância no trabalho cultural, corporal de movimento e dos 
valores sociais a serem atingidos, mas na realidade o trabalho como 
docente se tornou mais difícil, pois há cada vez mais complicações 
nas escolas devido a razões sociais e materiais, não há o 
comprometimento político e nem profissional, as condições 
encontradas atualmente na rede de ensino pública é de péssima 
qualidade.  
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3 OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

 Verificar como as danças folclóricas nas aulas de Educação Física é um 

conteúdo que possui uma gama de conhecimentos específicos, levando para a 

escola o conhecimento dessas manifestações populares da cultura tradicional 

brasileira, assim, promover o acesso à diversidade e particularidades regionais, 

buscando valorizar e respeitar os gestos simbólicos guardados na memória 

coletiva dos grupos folclóricos.  

 

3. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elucidar os conceitos de danças folclóricas; 

 Mostrar a importância das danças folclóricas; 

 Avaliar como é tratado o conteúdo danças folclóricas nas aulas de 

educação física escolar. 
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4 METODOLOGIA  

     Este estudo trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica, exploratória 

qualitativa. Segundo Gil (2002, p.41) o objetivo principal da pesquisa 

exploratória é o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. A 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos afirma (GIL, 2002, p. 

44). Este é um tipo de revisão bibliográfica que analisa trabalhos já existentes e 

a partir dessas análises obter conclusões sobre o tema. 

         Como fontes de análises para a pesquisa, serão incluídos: os artigos, 

monografias e livros com o tema as danças folclóricas enquanto conteúdo das 

aulas de educação física escolar.  

Foram utilizados como critério de inclusão para a realização desta 

pesquisa trabalhos já publicados que fazem referência ao presente estudo, 

apresentando definições e considerações importantes sobre as danças 

folclóricas nas aulas de educação física escolar e sua importância para o 

processo de ensino aprendizagem dos discentes. 

            Segundo Gil (2002, p. 45) a pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-

se particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 

muito dispersos pelo espaço. 

Realizou-se uma revisão de literatura que utiliza as bases de dados 

LILACS e a biblioteca eletrônica SciELO a fim de identificar artigos científicos 

publicados no período de 2000 a 2016. E de forma a localizar artigos usando 

como palavras condutoras as danças folclóricas, a dança na escola, as danças 

brasileiras na escola, a cultura corporal popular, utilizou-se também a Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), a busca na fonte foi realizada com o termo “dança” 

AND “folclore”, “dança” AND “escola”. Os artigos selecionados que não 

apresentaram relevância com o conteúdo da revisão de bibliográfica e 

publicações em inglês foram excluídas. As publicações foram pré-selecionadas 

pelos títulos e acompanhadas da leitura dos resumos disponíveis.  
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Ao final, foram selecionados 19 artigos resultantes das pesquisas nas 

bases e da pesquisa complementar para compor esta revisão.  
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5 RESULTADOS  

A busca bibliográfica resultou em 8 artigos na base de dados LILACS, 10 

artigos na SciELO e 1 na BVS, somando um total de 19 artigos. Após uma 

análise criteriosa, foram excluídos 15 artigos por não se tratarem de estudo de 

intervenção e por não apresentarem os objetivos relevantes com o da 

pesquisa. Por conseguinte, restaram 2 artigos na SciELO e 2 na base LILACS, 

totalizando 4 artigos.  

A Tabela 1 caracteriza os estudos quanto aos objetivos apresentados, 

metodologia empregada e os principais resultados alcançados. No que se 

refere aos objetivos, verificou-se que a maioria dos estudos objetivava avaliar a 

importância das danças folclóricas. Os principais resultados encontrados pelos 

autores focaram nas diversas maneiras de se trabalha as danças folclóricas 

como forma de conhecimento nas aulas de educação física. 

Tabela1  

Distribuição dos artigos que apresentam estudos de intervenção sobre as danças folclóricas nas aulas de 
Educação Física quanto aos objetivos, metodologia e principais resultados, publicados no Brasil no 
período de 2000 a 2016.  

Artigo Objetivos Metodologia 

 

Principais resultados 

ALVES, 2013 Utilizar as danças 
folclóricas nas aulas 
de Educação Física, 

levando para a 
escola o 

conhecimento das 
manifestações 

populares da cultura 
tradicional brasileiras. 

Programar e 
selecionar atividades 

que estimulem a 
iniciativa para o 

estudo das 
manifestações 

populares brasileiras, 
que favoreçam a uma 

pesquisa corporal, 
rítmica, poética e 

histórica. 

Utilização de 
propostas 

pedagógicas deve 
aproximar os 
estudantes da 
infinidade de 

representações 
culturais que nos 

remetem às origens 
históricas e étnicas 

do patrimônio cultural 
brasileiro. 

PEREIRA, 2009 Propor o ensino da 
dança na educação 

física escolar, 
visando trabalhar a 

Cultura Popular 
Brasileira, a partir da 

utilização da 
tecnologia 

(multimídia). 

Pesquisa descritiva 
qualitativa, que visa 
resgatar a cultura 

popular brasileira. A 
população foi 

constituída por 
alunos que 

frequentam o contra 
turno do Lar da 

Escola da Criança de 
Maringá 

Constatamos que as 
danças folclóricas e 
suas manifestações 
culturais podem ser 

inseridas como 
conteúdo nas aulas 
de Educação Física, 
por meio do uso da 

multimídia. 
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NUNES, 2010 Entender o indivíduo 
como um todo, nas 
suas várias formas 

de se relacionar com 
o mundo e a 

Educação Física 
como Cultura 
Corporal de 

Movimento têm que 
estar atenta às 

individualidades. 

Abordagem 
qualitativa e com 

entrevistas 
semiestruturadas. As 
entrevistas possui um 

roteiro de questões 
elaboradas 

previamente com 
flexibilidade de 
adicionar outras 

questões, também foi 
permitido que os 

entrevistados 
fizessem suas 
observações e 

sugestões. 

As entrevistadas 
destacaram a 

eficácia do trabalho e 
que nos dias atuais é 

indispensável que 
ocorra a 

interdisciplinaridade. 
A Educação Física é 

importante na 
correção e 

conscientização da 
postura, no raciocínio 
e na vida dos alunos. 

Mobiliza interesse, 
ativa a participação, 

desafia o 
pensamento e 

melhora a 
autoestima. 

 

SANTOS, 2008 

 

Mostrar a importância 
de se realizar 

políticas públicas 
para a aplicação, não 

só de danças 
folclóricas, mas das 
atividades rítmicas 
em um todo, nas 
escolas públicas. 

 

Trata-se de uma 
pesquisa 

bibliográfica, onde foi 
realizada uma 
entrevista com 
questões pré-

definidas sobre o 
assunto, com uma 

professora de 
educação física que 
atua no espaço da 

escola pública há 10 
anos. 

 

A criação de outros 
projetos de políticas 

públicas para a 
dança, considerando 

os benefícios já 
citados que podem 

oferecer a sociedade, 
além do que o projeto 

de aplicação de 
danças folclóricas 
resgata a cultura. 

 

 



26 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados, percebeu-se a importância de trabalhar as 

danças folclóricas nas aulas de Educação Física escolar. Pois, a dança vincula 

valores sociais, culturais e históricos, fazendo com que os alunos sintam-se 

motivados. Através de ações didáticas que contribuam para a construção de 

uma sociedade que reconheça as diferenças e aceitá-las para que haja 

significado, assim, na problematização das danças folclóricas nos currículos de 

Educação Física, possibilitando a ampliação do esquema corporal, 

desenvolvendo a autoconfiança vencendo as barreiras da timidez e se 

educando através do movimento. 

Dessa maneira, fica visível a importância que as danças folclóricas têm a 

partir de sua contribuição no processo de ensino aprendizagem, no 

desenvolvimento gradativo, no rendimento escolar, mudança positiva no 

comportamento, o que proporcionará uma dinâmica de inovação e de 

enriquecimentos recíprocos devido à dança ser uma atividade completa que 

exercita corpo, mente e alma. As danças folclóricas estão ligadas com marcas 

culturais (gestos, ritmos, adereços, representantes, coreografias etc.), sendo 

necessária a introdução desse conteúdo nas escolas, a fim de que as crianças 

tenham acesso à cultura popular brasileira. Segundo Freire (2001), o papel da 

dança na prática educativa tem o objetivo de resgatar, de forma natural e 

espontânea, as manifestações expressivas da nossa cultura. A expressão 

corporal como recurso da aprendizagem escolar, utiliza o corpo em movimento, 

estimulando a expressão de sentimentos e emoções que auxiliam na 

integração social. 

 Portanto, as danças folclóricas podem ser atreladas a realidade dos 

alunos através de uma prática pedagógica coerente no desenvolvimento da 

capacidade criativa, existentes nas manifestações tradicionais da cultura 

popular brasileira e possibilitando uma análise nos movimentos gestuais 

ligados as danças folclóricas.  Assim, é de grande importância o 

aprofundamento das danças folclóricas, nos espaços escolares enquanto um 
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conteúdo rico em conhecimento para auxiliar o desenvolvimento do processo 

ensino aprendizagem. 
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