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RESUMO 

 

 

A dança em sua trajetória histórica sempre esteve ligada ao desenvolver da 

humanidade, sendo ela a primeira forma que as pessoas encontraram para se 

expressar. A dança faz parte da nossa cultura, ela nos tornou cidadãos participativos 

e criativos na sociedade, sendo assim, devemos estimular as crianças a dançar 

desde cedo, no Ensino Infantil. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi 

compreender qual o papel do conteúdo dança nas aulas de Educação Física Infantil. 

Para elaboração do trabalho foi utilizado método de pesquisa bibliográfica que se 

desenvolve a partir de materiais já elaborados, onde foram feitas buscas pela base 

de dados Scielo e Google acadêmico e foram selecionados 25 artigos e 04 livros 

que abordassem o tema. De acordo com as discussões pode-se concluir o quanto é 

significativo trabalhar o conteúdo dança nas séries iniciais, pois a criança está em 

pleno desenvolvimento, adquirindo habilidades motoras, relacionando-se com o 

meio e formulando conceitos.  

 
 
 
Palavras-chave: Educação Física Infantil. Dança na Educação. Movimento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Dance in its historical trajectory has always been linked to the development of 

humanity, being the first form that people found to express themselves. Dance is part 

of our culture, it has made us citizens who are participatory and creative in society, 

so we should encourage children to dance early in Childhood. Therefore, the 

objective of this research is to understand the role of dance in physical education 

classes in children's education. For the elaboration of the work was used a method of 

bibliographic research that develops from already elaborated materials by the 

database scielo and google academic and were selected articles and books that 

approached the subject. According to the discussions it can be concluded how 

significant it is to work the dance content in the initial series, since the child is in full 

development, acquiring motor skills, relating to the environment and formulating 

concepts. 

 
 
 
 
Keywords: Physical Education for Children. Dance Education. Movement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

A dança está presente na vida humana desde as civilizações mais antigas, 

era através dela que o homem se expressava, ou seja, era uma forma do homem 

exteriorizar seus sentimentos, de lutar pela sua sobrevivência, uma maneira deles 

socializarem uns com os outros, praticando isso das mais diversas formas como: 

fazer reverências aos Deuses, comemorar nascimentos, agradecer pelas conquistas 

alcançadas e entre outras manifestações importantes daquela época, dessa forma 

evidenciando o seu modo de viver. 

 As danças, em todas as épocas da história e/ou espaço geográfico, 
para todos os povos é a representação de suas manifestações, de 
seus “estados de espírito”, permeios de emoções, de expressão e 
comunicação do ser e de suas características culturais (NANNI 2008, 
p.7). 

A dança passou por vários momentos históricos que desencadearam numa 

maior valorização na atualidade, sendo vista como um grande patrimônio histórico 

cultural da humanidade. A partir disso, percebemos que a dança foi muito importante 

no desenvolvimento humano, porque ela em si tem como característica o movimento 

corporal, seja ele espontâneo ou sistematizado. 

De acordo com Strazzacappa (2001) “[...] o individuo age no mundo através 

de seu corpo, mas especificamente através do movimento”. Visto a importância do 

movimento no desenvolvimento das pessoas, é de grande relevância aprofundar um 

estudo sobre o conteúdo dança nas aulas de Educação Física Infantil, devido ao fato 

de que é nessa fase que há um maior desenvolvimento físico, cognitivo e 

psicossocial da criança. Campão (2008 apud PAPALIA e OLDS, 2000), ressalta que 

as mudanças que ocorrem na infância são mais amplas e aceleradas do que 

qualquer outra que venha ocorrer no futuro, portanto é nesse período que a criança 

precisa ser estimulada. 

É notório que a dança sempre esteve presente na sociedade e deve 

continuar, pois, Silva (2009) nos traz uma afirmação do porque a dança é importante 

para o homem.  

Ela que é fonte de expressão da corporeidade da humanidade, vem 
ao encontro de atender as metas da educação, contribuindo 
amplamente para o desenvolvimento integral do ser humano, pela 
sua perfeita formação corporal, espírito de socialização; por sua 
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criatividade, pelo incentivo às descobertas, pelos aspectos estéticos 
e éticos, pelo desenvolvimento da personalidade ofertando de forma 
intencional, criativa, espontânea, prazerosa e significativa, a 
oportunidade dos praticantes exercitarem sua corporeidade, 
tornando-se um corpo-sujeito de suas ações transformando-os e 
tornando-os integrantes e integrados à sociedade em que vivem 
(SILVA, 2009, p.5). 
 

Diante do que foi afirmado cabe aos profissionais da educação física manter a 

dança presente em suas aulas, pois além de fazer parte do nosso patrimônio 

histórico cultural construído pela humanidade, também estimula a capacidade 

criativa e imaginativa das crianças, proporcionando momentos de prazer e 

descobertas, e assim desenvolvendo os aspectos sociais, cognitivos e motor. 

 A escolha por esse tema se deu a partir de inquietações em leituras sobre o 

tema abordado e pela experiência de ter ministrado aulas de diferentes conteúdos 

da educação física na disciplina “Estágio de Ensino de Educação Física Escolar 1 – 

Infantil” e perceber que através da dança as crianças reagiram de forma mais 

participativa, se envolvendo com o conteúdo. 

Assim sendo, a pergunta condutora que guia este trabalho de conclusão de 

curso é: a literatura sobre a Educação Física Infantil tem conseguido aprofundar as 

discussões sobre o ensino da dança? 

O que justifica a elaboração deste trabalho é o interesse em abordar um tema 

que nos desperta algumas inquietações dentro de um contexto escolar, como o que 

nos cerca na atualidade. Além disso, cabe contribuirmos com a ampliação das 

discussões sobre o referido tema, possibilitando melhores reflexões sobre os 

processos de ensino-aprendizagem da Educação Física na Educação Infantil. 

Enquanto objetivo geral, buscamos compreender o papel da dança nas aulas 

de Educação Física no ensino infantil. No que diz respeito aos objetivos específicos, 

pretendemos: a) apresentar o percurso histórico da dança no âmbito da educação; 

b) Entender as possibilidades de trabalhar o eixo movimento na educação infantil; c) 

Analisar nos artigos coletados quais as possibilidades pedagógicas do ensino da 

dança na educação infantil. 

Metodologicamente, este estudo se trata de uma pesquisa bibliográfica que 

se desenvolve a partir de materiais já elaborados, constituídos principalmente de 

livros e artigos científicos (GIL, 2009, p.44). 
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Assim, para construção do trabalho foi feita uma busca por artigos científicos 

a partir de fontes da internet, sites como o google acadêmico, e da base de dados 

Scielo. Utilizaram-se também livros disponíveis na biblioteca do Centro Acadêmico 

de Vitória. Para análise de dados utilizamos como descritores: Educação Física 

Infantil. Dança. Aulas. 

 Foram selecionados artigos em pdf e livros que abordavam a temática do 

trabalho, publicados no período de 1997 á 2014. A busca pelos artigos nesse 

período de tempo se deu a partir de 1997 por termos uma grande professora como 

Isabel Marques como referência, pois em suas obras, ela traz discussões sobre a 

dança escolar e a dança educativa. A utilização de obras com datas um pouco mais 

recentes nos auxiliou a entender como vem sendo discutidos os assuntos referentes 

ao tema, nos reportando a época atual. 

Para a coleta de dados foram feitas leituras exploratórias de todo materiais 

selecionados, com o objetivo de verificar se as obras consultadas interessavam para 

o trabalho, no entanto, apenas 21 artigos e 4 livros se adequaram a discussão que 

vamos utilizar. Foram feitas análises qualitativas com base em três categorias que 

foram: analisar o que as literaturas falam da Educação Física Infantil; as propostas 

que as literaturas trazem sobre a Dança Educativa no processo de ensino 

aprendizagem, analisar o que as literaturas falam do movimento, em que sentido 

precisa ser trabalhado na educação física infantil.  

A partir do tema proposto no título, este trabalho está organizado em três 

partes: 

 Na primeira parte falaremos de forma breve sobre a trajetória da dança no 

desenvolvimento da humanidade, passando por épocas em que a dança esteve 

presente e sua contribuição na educação dos povos. 

Na segunda parte trataremos da importância de se trabalhar o eixo 

movimento na fase de desenvolvimento em que a criança se encontra, abordando a 

educação física como disciplina da educação infantil que trabalha com a cultura 

corporal do movimento. 

E na terceira parte discutiremos o trato com o conteúdo dança na educação 

infantil, as possibilidades do ensino da dança propostos pelas literaturas existentes.  
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2  PROCESSO HISTÓRICO DA DANÇA 

 

Neste capitulo iremos abordar o percurso histórico da dança, e sua 

contribuição no desenvolvimento da humanidade. Organizamos este capítulo por 

períodos históricos, no qual de forma sucinta iremos retratar a atuação da dança em 

cada época em que ela esteve presente. 

  

2.1 Dança Primitiva 

 

Não é de hoje que a dança surgiu na sociedade, Gariba e Franzoni (2007) 

mencionam que essa relação já é antiga e vem desde a época dos primatas, onde 

ela era chamada de dança primitiva. A dança originou-se a partir da necessidade do 

homem, devido ao seu modo de sobrevivência, eles perceberam que a partir dela 

podiam se expressar, isto é, exteriorizar suas emoções, ou seja, através de 

manifestações ligadas ao movimento corporal. 

 Naquela época eles viviam em grupos e para manter-se, se utilizavam da 

caça, pesca e colheita de frutos e vegetais que lhes eram oferecidos pela própria 

natureza. Acreditava-se que tudo que a natureza oferecia era por intermédio de 

deuses que tinha o poder sobre ela, no entanto, os homens criaram danças como 

oferendas aos deuses para pedir que não acontecessem eventos naturais que 

prejudicassem suas atividades do dia a dia. 

 A dança além de estar presente nos rituais aos deuses, ela também ocorria 

em diversos momentos marcantes da vida do homem, como em celebrações de 

nascimentos, casamentos e funerais, anunciação de guerras, distinção de classe, ou 

seja, eles dançavam para tudo que significasse algo importante para a sua 

existência (SILVA, 2009). A dança criou uma ligação indissociável com o 

desenvolver da história da humanidade, pois ela foi uma das primeiras formas de 

expressão e conscientização deles diante da sociedade. Silva (2009) ressalta que: 
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A Dança acompanhou a evolução da humanidade desde os tempos 
primitivos, sempre expressando e registrando através dos 
movimentos seus momentos históricos, sendo considerada a 
primeira manifestação corporal do emocional humano ( SILVA, 2009, 
pág. 1). 

 

 

2.2 As danças Milenares 

 

Após as danças primitivas, surgiram as danças milenares que ocorreram 5000 

a. C. no Egito com caráter sagrado, sendo executada como oferenda aos deuses, 

dentre eles a deusa Hathor e o Deus Bés que eram os mais homenageados, pois a 

eles era atribuído o poder da fertilidade. Os egípcios também dançavam nos 

funerais, pois, segundo a crença deles, aquelas movimentações feitas pelos 

dançarinos asseguravam ao morto a ascensão a uma nova vida. 

 Em cada época a dança traz um significado diferente para a vida do homem, 

há 2000 a. C na Índia os hindus, como eram chamados os povos, dançavam para 

procurar uma união com a natureza no sentido de que a dança indiana não via 

fronteira entre a vida material e a vida espiritual. Na concepção deles o corpo e alma 

eram indissociáveis. A dança sempre esteve ligada a questão cósmica, através dela 

haveria a manutenção do mundo, o ato de dançar era tão ligado ao misticismo e a 

religião que até nos dias atuais as escolas de dança funcionam junto aos santuários 

(LANGENDONCK, 2010). 

 

2.3 Dança na Grécia no século V 

 

Na Grécia por volta do século V a dança continuava com caráter ritualístico, 

pois os gregos acreditavam no poder que ela tinha como oferenda aos deuses. Eles 

depositavam muita fé em Dionísio, o deus da fertilidade e do vinho. Acredita-se que 

as primeiras danças na Grécia surgiram numa praça em Atenas quando agricultores 
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levavam uvas para fazerem vinho, eles as pisavam em movimentos coordenados e 

deslocando-se em forma de rodas e cantando para dar ritmo. 

 Segundo Langendonck (2010) a dança era muito importante para os gregos, 

pois para eles o homem precisava ter um corpo forte e moldado e essas 

características eram adquiridas através da dança e do esporte. Foi a partir desse 

senso, de que a dança traria benefícios para eles, que ela passa a ter um grande 

valor, principalmente na área educacional, dessa maneira as crianças tiveram 

acesso desde cedo, pois ela contribuía para o equilíbrio da mente e aprimoramento 

do espirito, sendo assim melhorando seu condicionamento físico que seria 

necessário para vida militar. 

 De acordo com Cavasin e Fisher (2003) o filosofo Platão inseriu a dança no 

plano educacional elaborado por ele, pois conforme sua concepção a dança era 

muito importante para a formação de um cidadão completo. Alguns outros filósofos 

como Sócrates e Aristóteles consideram a dança e a ginástica como um ponto 

inicial, pois desencadeiam um processo emocional fundamental para que os jovens 

se preparem para as lutas e para educação. 

Cavasin e Ficher (2003, pág. 3) enfatizam: ”Outros povos, como os gregos, 

utilizavam a dança para a educação dos guerreiros como forma de preparação para 

as lutas. Afirmavam que os melhores dançarinos se tornavam melhores guerreiros”. 

A cultura grega entra num momento de declínio e a dança passa a ser vista 

apenas como entretenimento para as pessoas, foi então que se originou o gênero 

teatral de comédia, onde eram apresentados os cortejos populares e bailes de 

máscara.   

As danças apresentadas eram leves e ligeiras, com muitos saltos, 
piruetas e movimentos de rotação dos quadris. Sua característica 
sensual foi levada para o Ocidente, na Idade Média, foi proibida 
pelos cristãos, que pretendiam a purificação dos costumes 
(LANGENDONCK, 2010, pag.5). 

 

2.4 Dança na Idade Média 
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No período da Idade Média, a dança passa por  grandes transformações, tendo 

como objetivo principal educar o povo por intermédio da religião. Alguns elementos 

que foram introduzidos na dança não agradou a igreja, pois eram utilizados 

fantoches macabros com membros deformados que representavam demônios, com 

isso a igreja interveio, reprimindo todas essas manifestações de dança que 

retratassem tais elementos (CAVASIN; FICHER, 2003). Na Idade Média a dança não 

se encontrava num bom momento, visto que ela apresentava características 

sensuais e estava vinculava ao pecado. 

Nessa época a Igreja tornou-se autoridade constituída. 
Manifestações corporais foram proibidas, uma vez que a dança foi 
vinculada ao pecado. Os teatros foram fechados e eram usados 
apenas para manifestações e festas religiosas. A Igreja, porém, não 
conseguiu interferir nas danças populares dos camponeses, que 
continuaram a fazer suas festas nas épocas de semeadura e colheita 
no início da primavera. Para não afrontar a Igreja, essas danças 
eram camufladas com a introdução de personagens como anjos e 
santos. Posteriormente, essas manifestações foram incorporadas ás 
festas cristãs, com a introdução da dança na igreja. 
(LANGENDONCK, 2010, pág. 6) 

 

2.5 A dança no período do Renascimento 

 

 A história da dança vem sempre acompanhando o desenvolvimento da 

humanidade, a sociedade passa por mudanças, e tais mudanças trazem influências 

sobre a dança tornando-a mais aperfeiçoada. 

Por volta do século XIV, a dança começou a tomar novas formas e 
passou a fazer parte da educação dos nobres. Surgiram, estão, os 
estilos de dança que se distinguiam entre nobres e camponeses 
pelas vestimentas e sapatos. Os nobres passavam por um ensino 
mais aperfeiçoado, chamado de balé atualmente (CAVASIN; FICHER 
2003, p.3). 

 No inicio do século XV a dança começa a florescer, ou seja, a ser mais bem 

vista pela sociedade, pois foi quando surgiu o primeiro balé. No período do 

Renascimento as cortes sentiam a necessidade de mostrar suas riquezas e 

passaram a desenvolver a dança em suas festas. Nas referidas festas eram 

apresentados espetáculos chamados de triunfos que simbolizavam riquezas e 

poder, no entanto foi em 1459 numa festa de casamento que foi apresentado o 
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primeiro triunfo considerado balé. A dança era muito masculinizada, era quase que 

exclusivamente dos homens, mas, em 1581 houve a participação de algumas 

mulheres no primeiro balé da corte que ocorreu na Itália (LANGENDONCK, 2010).  

 A criação do balé foi um grande marco para a consolidação da dança na 

sociedade, foi a manifestação de uma dança mais sistematizada, a apresentação do 

balé transformou-se em dança teatral para espetáculos. Conforme Silva (2009) nos 

mostra: 

    A partir dessa época a dança teatral passa por vários 
estilos: no Ballet Romântico predominavam os contos de fadas, 
sendo uma forma de visualizar os sonhos e os anseios do homem, 
vazada pela necessidade de fugir da realidade em busca de um 
mundo de liberdade e pelo Ballet de Ação através de seus 
personagens o público se reconhece no palco, pois retrata cenas da 
vida cotidiana. O ballet Clássico serviu de referência para o 
aparecimento de grande parte das modalidades que conhecemos 

hoje. (SILVA, 2009, pág. 4). 

O balé ganha grande fama por vários países, sendo na Rússia, França e Itália 

onde teve mais destaque. Algumas pessoas tiveram importante papel para o balé 

naquela época como: Marie-Anne Cupis de Camargo (1710-1770), que foi uma 

grande bailarina da época e trouxe ao balé os movimentos verticais; Marie-Sallé 

(1707-1756) que implantou roupas mais leves, como as túnicas gregas, mas esse 

tipo de vestimenta veio se popularizar duzentos anos mais tarde, com a moderna 

Isadora Ducan; Em 1738 o Czar Pedro (1672-1725), fundou a Escola Imperial 

Russa, no Teatro Imperial Mariinski; Em 1832 o italiano Felipe Tagliose (1777-1871), 

grande mestre do balé apresentou um balé considerado o carro chefe do 

romantismo. Foi na Escola Imperial de dança do Teatro Mariinski, em São 

Petersburgo, que grandes mestres como o Francês Marius Petipa e o Italiano Enrico 

Cecchetti, encontraram um campo fértil para seus ensinamentos (LANGENDONCK, 

2010). 

 

2.6 A Dança no Século XX 
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A chegada do século XX traz consigo o anúncio de um tempo de progresso, 

onde houve várias transformações nas tradições e costumes dos povos. Esse século 

ficou conhecido como a era industrial, pois trouxe mudanças que fizeram surgir uma 

nova sociedade, com outras necessidades. A dança também se molda a esse 

processo de transformação, a fim de buscar novas formas que acompanhe o 

desenvolver da sociedade, e passa a ser chamada de Dança moderna. 

 Segundo (LANGENDONCK, 2010, p.12) “Nesse período da história da 

dança, o que vai separar o clássico do moderno não é simplesmente a técnica, mas, 

também, o pensamento que norteou sua elaboração”. A dança moderna tem uma 

característica forte, que é relacionar o movimento corporal do homem com a 

realidade que ele vive.  

No século XX surgiu a Dança Moderna que rejeitou os artifícios e o 
rigor acadêmico do Ballet Clássico e fundamentou-se pela liberdade 
expressiva do corpo refletindo o contexto histórico na qual surgiu, um 
mundo industrializado onde o homem busca novas relações consigo 
mesmo e com a sociedade em que vive. A partir deste momento e 
ainda nos nossos dias surgem as mais variadas modalidades de 
dança, sempre atendendo, como desde o princípio, as necessidades 
de expressão e comunicação da humanidade explorando as infinitas 
possibilidades do movimento corporal (SILVA, 2009, pág. 5). 

A dança moderna na sua trajetória histórica traz consigo grandes 

pesquisadores como Francois Delsarte (1811-1871), Émile Jaques Dalcroze (1865-

1950), Isadora Ducan (1878-1927) e Rudolf Laban (1879-1958) que elaboraram 

teorias que serviram como base para a dança moderna.  

Cada pesquisador contribuiu com traços inovadores para a dança, o cantor 

francês Francois Delsarte após abandonar seu emprego por problemas de saúde, se 

interessa a estudar a relação entre o gesto e a voz, a partir de então, passa a 

observar as pessoas no seu dia-a-dia, mediante as observações ele constrói uma 

teoria codificada das relações entre o gesto e a emoção. Suas pesquisas trouxeram 

influências para os trabalhos de alguns dançarinos modernos como Ted Shawn e 

Isadora Ducan. 

 O pesquisador Émile Jaques Dalcroze, músico naquela época, direciona 

seus estudos para uma pesquisa baseada numa reflexão sobre o ensino da música. 

Ele notou que para aprender música, seria mais fácil a integração do corpo com o 
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ritmo. Segundo Langendonck (2010, pág. 12) Dalcroze “desenvolveu um método 

pedagógico que consiste em decompor o ritmo e dar interpretação ao movimento, 

instaurando uma relação estreita de dependência entre o movimento e a música”. 

 A dançarina moderna Isadora Ducan criou uma dança onde os movimentos 

naturais como andar, correr e saltar eram utilizados sem rigor técnico especifico, 

para ela a dança é a expressão da sua vida pessoal. Sua dança ficou conhecida 

como dança livre.  

Outro grande pesquisador considerado o fundador da dança moderna chama-

se Rudolf Laban, sua pesquisa teve a influência mais direta e imediata na dança, 

sua proposta está baseada em princípios básicos da linguagem corporal. “Para ele 

movimentos simples que executamos diariamente são conduzidos para a dança 

moderna de um modo mais estudado e pensado para que o corpo se movimente de 

maneira artística”. (LANGENDONCK, 2010). Laban foi o criador de um método de 

dança chamado Dança Educativa, que mais tarde seria levado para as escolas. 

Com a chegada da dança moderna, o pesquisador Rudolf Laban que foi 

também um grande contribuidor para a dança contemporânea, cria a Dança 

Educativa que é diferente do balé clássico, seus movimentos são simples e 

relacionados a movimentos do nosso cotidiano, sua técnica foi implantada nas 

escolas de dança e também nas escolas de ensino regular. 

Laban usou esse termo em contraposição a técnica rígida, mecânica 
e imposta de fora para dentro de que se apropriava o ensino do ballet 
clássico na época. Para ele a criança e o adolescente deveriam ter a 
possibilidade de expressar sua subjetividade enquanto dançavam 
(MARQUES, 1997, pág 29).   

  

Ao adquirir o estilo modernista, a dança, se mostra fortemente envolvida no 

processo educacional, estando presente tanto nas escolas específicas de dança, 

quanto no ambiente escolar, com isso os professores necessitaram de um 

aperfeiçoamento e aprofundamento nos estudos dos novos métodos da dança, visto 

que ela passou por influência de pesquisadores que trouxeram um novo sentido. 
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2.7 A dança na metade do século XX 

 

Na metade do século XX surge à dança contemporânea, que teve grande 

influencia de dois pesquisadores da dança moderna que foram Isadora Ducan e 

Rudolf Laban. Seu estilo não impõe modelos rígidos, ou seja, para dançar não 

precisa ter um corpo perfeito com padrões já estabelecidos, não importa se quem 

dança tem um corpo magro, alto, gordo, baixo, ou seja, de diferentes etnias. Foram 

inseridos nessa dança, novos movimentos, diferentes dos movimentos 

convencionais do balé ou das técnicas da dança moderna.  

O principal pesquisador e colaborador da dança contemporânea foi Merce 

Cunningham, ele traz uma nova estética para a dança, na década de 1940 cria uma 

independência entre a coreografia, a música e a cenografia para que uma não 

dependa da outra. Em 1950 ele cria o método do acaso em suas construções 

coreográficas, fazendo sorteios no momento da criação de uma coreografia. Na 

década de 1960 a 1990 ele faz uso de tecnologia nas suas coreografias, sendo o 

primeiro a fazer uso de tecnologia na dança (LANGENDONCK 2010). 

A dança contribuiu para estabelecer a diferença entre as classes, se adaptou 

aos momentos históricos, serviu como meio de comunicação e de socialização e 

tornou-se parte da educação e cultura de cada povo. 

 Em cada época que a dança esteve presente, ela se apresentou de diversas 

formas, com objetivos diferentes, estando sempre atrelada ao desenvolver da 

humanidade. A dança assume um papel importante até hoje, segundo (DINIZ e 

DARIDO, 2012, p.1) “[...] a dança é entendida como uma das formas mais antigas de 

manifestação da expressão corporal humana, traduzindo a manifestação de um 

povo, sua emoção e comunicação”.  

A dança desde a época de seu surgimento até os dias atuais faz parte da 

educação dos povos, principalmente da educação das crianças, como é confirmado 

por Nanni (2008). 

Como educação das crianças entre povos primitivos ainda hoje a 
Dança deve proporcionar situações que lhes possibilitem 
desenvolver habilidades várias de possibilidades de movimento, 
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exercer possibilidades de autoconhecimento e ser o agente efetivo 
da harmonia entre a razão e o coração (NANNI, 2008, pág. 8). 

Com a dança o homem obteve várias conquistas, construiu uma história, 

diversificou a cultura, no entanto ela se torna indispensável para vivermos 

atualmente como pessoas críticas e participativas nas decisões da sociedade. 

    Por todas as fases pela qual a dança passou – da primitiva à 
contemporânea – ela retratou épocas e etapas do desenvolvimento 
socioeconômico e cultural, materializou as técnicas, os valores e os 
significados de todas as civilizações nas quais se fez presente 
questionou e documentou seu contexto histórico refletindo e 
revivendo os fatos através da representação das vivências do 
homem no mundo e das influências que o mundo lhe apresentava  
nos possibilitando conhecer a cultura de um povo (SILVA, 2009, p. 
2). 

 O homem sempre esteve disposto a lutar por seus ideais, e eles encontraram 

a partir da dança, uma maneira de expressar e traduzir seus anseios, sentimentos e 

opiniões. A busca para se tornarem membro da sociedade começou cedo, na época 

em que eram homens primitivos. Conforme nos afirma Gariba e Franzoni (2007, p. 

156) “Era por meio da expressividade que o homem primitivo demonstrava sua 

relação consigo próprio, com o outro e com a natureza”. Essa foi sua forma de 

manifestação social e que serviu para auxiliá-lo e afirmar-se como membro da sua 

sociedade.  

Podemos concluir que através da dança o homem conseguiu se consolidar na 

sociedade, demonstrou através dela tudo que se passava em cada época, tratou a 

dança como um meio de educação dos povos, transmitiu por meio dela suas 

intenções, além de contribuir para disseminar diferentes culturas.  
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3  POSSIBILIDADES DE TRABALHAR O EIXO MOVIMENTO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

O acesso ao ensino é oferecido a criança desde cedo, sendo confirmado a 

partir da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (LDB) 9.394/96 

Art.29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos 
de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. Art.30. A 
educação Infantil será oferecida em: I- creches, ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos de idade: II- pré-escolas 
para crianças de quatro a seis anos de idade (BRASIL, 1996, p.17). 
 

A inserção da criança na educação infantil é importante para o seu 

desenvolvimento e aprendizagem, é nessa idade que ela está descobrindo as 

coisas, desenvolvendo habilidades e formulando conceitos. Elas agem observando, 

questionando, refazendo e interagindo. 

 

Quase todas as teorias do desenvolvimento humano admitem que a 
idade pré-escolar é de fundamental importância na vida, por ser esse 
período em que os fundamentos da personalidade do individuo 
começam a tomar formas claras e definidas (CAMPÃO e 
CECCONELLO, 2008, p.1). 
 
 

 Para entender a criança as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DECNEI) nos traz um conceito:  

Criança- Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações 
e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e 
a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, p. 12). 

 

As crianças são sujeitos observadores, estando atentos nas ações dos 

adultos  e nas coisas que acontecem ao seu redor, isso contribui para um melhor 

desenvolvimento e aprendizagem. Diante disso, o ambiente mais propício para que 

haja uma troca de conhecimentos e experiências motoras é a escola, pois nas aulas 
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a criança vai ter acesso a atividades que as estimule a criar, perguntar, descobrir e 

socializar. 

A escola tem papel muito importante como facilitadora das 
aprendizagens, estimulando o desenvolvimento integral da criança 
através do trabalho em torno de desafios, fazendo com que ela 
explore, crie e desenvolva sua habilidade com objetivo de expandir 
seu potencial. (CAMPÃO; CECCONELLO, 2008, p.3).  
 

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) 

ressaltam que as instituições de ensino que acolhem a educação infantil devem 

favorecer as crianças um ambiente onde elas se sintam protegidas, acolhidas e  

seguras a ponto de se arriscarem e vivenciar desafios que aparecerão no seu 

cotidiano, isso trará possibilidades para elas ampliarem seus conhecimentos diante 

de si mesma, das demais pessoas e do meio que a cerca. 

 O ambiente escolar que as crianças frequentam deve ser um lugar de 

descobertas e de ampliação das experiências individuais, culturais, sociais e 

educativas, um local diferente daquele em que as crianças convivem com seus 

familiares, com tempo e espaço adequado para o seu desenvolvimento. (BASEI, 

2008).  

Antes de adentrarmos a discussão das possibilidades de trabalhar o eixo 

movimento na educação infantil, vamos trazer de modo geral a importância do 

mesmo para a nossa vida. Conforme Verderi (2009): 

 Tudo que vive tem movimento, ele é a mais pura expressão de 
existência da vida. Os seres vivos necessitam de movimento para 
sobreviver. O movimento no homem determina a ação corporal que é 
representada pela expressão da corporeidade. Por meio dele, o 

homem comunica-se, alimenta-se, trabalha, enfim, vive. (VERDERI, 
2009, p. 57) 

Neste sentido o movimento está presente em tudo que fazemos diariamente, 

tornando-se indispensável. No início da vida os movimentos corporais fluem de 

forma natural e espontânea, mas, a partir de vivências e experiências, eles passam 

a ser conscientes e ter significados. Diante disso percebe-se como é importante 

trabalha-lo na educação infantil, visto que qualquer movimento que a criança 

executar, irá perceber o real objetivo do porque daquele determinado movimento. 
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Toda criança gosta de se mover, seja através de brincadeiras, danças ou até 

mesmo a ida ao banheiro, elas não gostam de ficar sentadas por muito tempo. O 

movimento dá a criança um sentido de liberdade, tornando-as participativas. A 

criança quando se locomove em sala de aula, adquire mais conhecimento sobre o 

ambiente em que está, interage melhor tanto com a turma como com o professor.  

No entanto muitas escolas seguem um padrão de ensino onde as crianças 

são negligenciadas de movimentar-se, segundo os professores, isso mantém a 

ordem em sala de aula. Conforme Strazzacappa (2001, pág.70). “A noção de 

disciplina na escola sempre foi entendida como “não movimento”. As crianças 

educadas e comportadas eram aquelas que não se moviam”.   

 Nas aulas são propostas atividades de leitura, escrita e desenhos e as 

crianças ficam sentadas em suas cadeiras quase sem nenhum deslocamento. Para 

muitos professores aquelas crianças que se movimentam muito, tira a sua própria 

atenção nas atividades e também dos demais. O RCENEI se mostra oposto diante 

disso e nos afirma que “[...] é a impossibilidade de mover-se ou de gesticular que 

pode dificultar o pensamento e a manutenção da atenção ”.(BRASIL, 1998, p.18). 

Na perspectiva de Strazzacappa (2001) 

O movimento corporal sempre funcionou como uma moeda de troca. 
Se observarmos brevemente as atitudes disciplinares que continuam 
sendo utilizadas hoje em dia nas escolas, percebemos que não nos 
diferenciamos muito das famosas “palmatórias” da época de nossos 
avós. Professores e diretores lançam mão da imobilidade física como 
punição e da liberdade de se movimentar como prêmio. 
Constantemente os alunos indisciplinados (lembrando que muitas 
vezes o que define uma criança indisciplinada é exatamente o 
excesso de movimento) são impedidos de realizar atividades no 
pátio, seja através da proibição de usufruir de horário do recreio, seja 
através do impedimento de participar da aula de educação física, 
enquanto que aquele que se comporta pode ir ao pátio mais cedo 
para brincar. Essas atitudes evidenciam que o movimento é sinônimo 
de prazer e a imobilidade, de desconforto (STRAZZACAPPA, 2001, 
pág. 70). 

Para as crianças, movimentar significa muito mais que simples gestos 

corporais, é uma forma de comunicação, torna-se uma linguagem que contribui para 

sua atuação sobre as coisas que as cercam. 
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 O movimento humano, portanto, é mais do que simples 
deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em uma linguagem 
que permite ás crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre 
o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor 
expressivo” (BRASIL,1998, p. 15). 
 

 O movimento vai proporcionar a criança o autoconhecimento do seu corpo, a 

relação da mesma com o meio, o aprimoramento de suas capacidades físicas entre 

outros fatores importantes para o seu desenvolvimento. Strazzacapa (2001) relata 

que há interação da criança com o mundo por meio de seu corpo, principalmente 

através do movimento corporal. “É importante ressaltarmos, então, que o corpo fala, 

cria e aprende com o movimento. Expressando-se através de gestos, que são ricos 

de sentidos e de intencionalidades”. (BASEI, 2008, p.5). 

O RCENEI nos mostra a importância de se trabalhar o eixo movimento com o 

ensino infantil: 

O trabalho com o movimento contempla a multiplicidade de funções e 
manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento 
de aspectos específicos da motricidade das crianças, abrangendo 
uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas 
atividades cotidianas, bem como atividades voltadas para a 
ampliação da cultura corporal da criança (BRASIL, 1998, pág. 15). 

  Trabalhar com o movimento e o corpo é uma especificidade da Educação 

Física, segundo Coletivo de Autores (2009) [...] a 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. 

Assim como foi mencionado anteriormente, a educação infantil compreende a 

primeira etapa da educação básica, diante disso, a educação física é garantida por 

lei no ensino infantil, segundo consta na LDB 9.394/96. 

 Art.26,§3°. A educação física, integrada á proposta pedagógica da 
escola, é componente obrigatório da educação básica, sendo sua 
prática facultativa ao aluno: I- que cumpra jornada de trabalho, igual 
ou superior a 6 (seis) horas; II- maior de 30 (trinta) anos de idade; III- 
que estiver prestando serviço militar igual ou que em situação similar, 
estiver obrigado á prática da educação física; IV- amparado pelo 
Decreto-Lei nº 1.004, de 21 de outubro de 1969; V- (vetado); VI- que 
tenha prole. (BRASIL, 2005, p. 19).  
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Diversas literaturas vêm discutindo sobre a maneira como a educação física 

vem sendo tratada na educação infantil, na maioria das obras a educação física é 

vista como uma aula que serve para divertir os alunos É vista também como um 

meio de trabalhar com as crianças coreografias para apresentações de danças em 

datas comemorativas, sendo dada a ela menos importância que as outras disciplinas 

curriculares. 

Algumas instituições de ensino infantil, junto com a comunidade escolar veem 

a importância do ensino da educação física nessa fase de desenvolvimento da 

criança. ‘’(...) diretores, pais e professores reconhecem o significado e a importância 

da educação física neste segmento escolar, embora nem sempre o discurso 

corresponda a prática’’. (MAGALHÃES ET AL, 2009, p.44).  

 Alguns autores em suas obras nos traz a ideia de qual papel à educação 

física desempenha na educação infantil. 

Segundo Ayoub (2001) 

 

A educação física na educação Infantil pode configurar-se como um 
espaço em que a criança brinque com a linguagem corporal, com o 
corpo, com o movimento, alfabetizando-se nessa linguagem. Brincar 
com a linguagem corporal significa criar situações nas quais a 
criança entre em contato com diferentes manifestações da cultura 
corporal (entendida como as diferentes práticas corporais elaboradas 
pelos seus humanos ao longo da história, cujos significados foram 
sendo tecidos nos diversos contextos socioculturais), sobretudo 
aquelas relacionadas aos jogos e brincadeiras, ás ginásticas, ás 
danças e as atividades circenses, sempre tendo em vista a dimensão 
lúdica como elemento essencial para a ação educativa na infância 
(AYOUB, 2001, p.57). 

 

  Na concepção de Basei (2008) a Educação Física tem um papel fundamental 

na Educação Infantil, pois traz possibilidades que proporcionam as crianças uma 

diversidade de experiências através de situações nas quais elas possam criar, 

inventar, descobrir movimentos, reelaborar conceitos e ideias sobre o movimento e 

suas ações. Além disso, é um espaço para que, através de situações de 

experiências- com o corpo, com materiais e de interação social- as crianças 
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descubram o próprio corpo, relacionando-se com outras pessoas, percebam a 

origem do movimento, expressem sentimentos, utilizando a linguagem corporal, 

localizem-se no espaço, entre outras situações voltadas ao desenvolvimento de 

suas capacidades intelectuais e afetivas, numa atuação consciente e crítica. 

A inserção de aulas de educação física na educação infantil proporciona a 

criança possibilidades para desenvolverem suas funções motoras, cognitivas, 

emocionais e sociais. 

As aulas de educação física infantil quando são oferecidas, geralmente são 

poucas, e quando tem um professor  específico da área, acabam atuando como 

aplicadores de joguinhos, que servem para divertir as crianças, sendo responsáveis 

pelo corpo e pelo movimento. Diante disso vem acentuando velhas dicotomias no 

espaço escolar de que o professor de educação física é responsável pelo corpo e a 

professora generalista pelo intelecto (AYOUB, 2001).  

A fragmentação e compartimentalizações de aspectos do 
desenvolvimento Infantil (físico, intelectual, psicológico, social) 
espelham-se nas concepções dos profissionais, na organização de 
espaço físico, materiais e práticas pedagógicas. Na sala de aula 
ocorre o desenvolvimento intelectual e psicológico, no pátio, o físico 
e social (KISHIMOTO, 2001, p.7). 

Ao discutirmos a educação física, percebemos como seu conceito está 

fortemente ligado ao fato de ser uma disciplina que “educa o corpo” por meio do 

movimento, porém a educação física trabalha com o corpo e mente juntos, ela 

auxilia para que a criança se desenvolva integralmente, onde corpo e mente sejam 

únicos.  

(...) o corpo adquire um papel fundamental na infância, pois este é 
um modo de expressão e vinculação da criança com o mundo. 
Portanto, o corpo não pode ser pensado como experiência 
desvinculada da inteligência ou ser considerado apenas como uma 
forma mecânica de movimento incapaz de produzir novos saberes 
(BASEI, 2008, p.6) 

 O trabalho com o movimento requer do professor um estudo mais 

aprofundado sobre o desenvolvimento da criança.  “É importante que o profissional 

de educação física, ao trabalhar na educação infantil, conheça os estágios de 

desenvolvimento dessa fase, a fim de proporcionar os estímulos adequados a cada 

etapa” (CAMPÂO; CECCONELLO, 2008, p.4).  
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O professor deve iniciar com atividades que englobem movimentos simples, 

respeitando sempre o limite de seus educandos, por serem crianças, elas 

apresentam dificuldades em coisas que para nós são simples como: distinguir a 

lateralidade, ter noção de espaço e equilíbrio. É importante que o professor leve em 

consideração os conhecimentos e habilidades que a criança já possui.  

A educação física apresenta um enorme repertório de conhecimentos, são 

diversos conteúdos que podem ser trabalhados na educação infantil, porém, o 

enfoque desse trabalho é trabalhar o eixo movimento a partir do conteúdo dança. 

O trabalho com a dança na educação infantil possibilita as crianças 

vivenciarem diversas culturas, contribui para a ampliarem suas possibilidades de 

movimentos, permitindo-as a descobrir o limite de seu próprio corpo, dentre outros 

fatores que serão apresentados no capitulo seguinte.  
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4  O CONTEÙDO DANÇA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL 

 

 

A dança é mencionada no RCNEI (1998) como uma proposta de ensino, que 

contribui para o desenvolvimento da capacidade expressiva da criança  

A dimensão expressiva do movimento engloba tanto as expressões e 
comunicação de ideias, sensações e sentimentos pessoais como as 
manifestações corporais que estão relacionadas com a cultura. A 
dança é uma das manifestações da cultura corporal dos diferentes 
grupos sociais que está intimamente associada ao desenvolvimento 
das capacidades expressivas das crianças. A aprendizagem da 
dança pelas crianças, porém, não pode estar determinada pela 
marcação e definição de coreografias pelos adultos. (BRASIL, 1998, 
p.30). 

A dança na escola, quase sempre é vista como uma forma de manifestação 

para espetáculo em festas comemorativas, sendo trabalhada em apresentações no 

dias das mães, dia dos pais, no São João, no carnaval. Desse modo acaba sendo 

desvalorizada como conteúdo da educação física escolar.  

 A dança como conteúdo nas aulas de educação física é na maioria das vezes 

pouco trabalhado como conhecimento. “(...) ao adentrar no universo da dança, é 

preciso entendê-la como um conteúdo significativo da cultura corporal, e não apenas 

como um elemento em espetáculos coreografados” (NOGUEIRA, 2014, p. 11). 

A dança na escola deve ser inserida como uma forma de 
alfabetização, quando o aluno se movimenta, ele se expressa, ele 
fala com seu interior de uma forma diferente, levando a melhoria na 
sua autoestima, deve-se formar um elo entre dança e aprendizado, 
envolvendo-o em um ambiente de novas possibilidades.(NOGUEIRA, 
2014, p.19) 

 Conforme Nascimento et al (2012) É importante que o conteúdo dança seja 

inserido nas aulas da educação infantil desde as séries inicias, pois o 

desenvolvimento da criança se dará de forma global, ajudando na socialização, e na 

resolução de problemas.  

 O conteúdo dança na educação infantil não deve ser tratado com o ensino de 

técnicas perfeitas, com montagem de coreografias, mas sim, com movimentos 

simples, que proporcione à criança a criatividade, auxiliando-a na expansão de seus 

conhecimentos. 
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 É preciso entender a dança como um conteúdo significativo da cultura 

corporal, e não como um elemento que é de obrigação da educação física 

desenvolvê-lo. A educação física tem subsídios amplos para abordar a dança como 

conteúdo, no qual o professor deve contextualizar os movimentos e não apenas 

impor uma reprodução de movimentos soltos e sem significados (NASCIMENTO ET 

AL 2014). 

 A dança no contexto escolar da educação infantil auxilia a criança: no 

processo de socialização, na descoberta do corpo e seus limites, no 

desenvolvimento de suas capacidades físicas e na formação de indivíduos 

emancipados. Assim sendo, a dança deve ser usada como uma ferramenta 

pedagógica que possibilita aos educandos uma forma de expressão e comunicação, 

além de o educando adquirir habilidades diversas e também aprimorar habilidades 

anteriores (NOGUEIRA, 2014). 

No ambiente escolar a dança favorece o desenvolvimento e o 
aprendizado do aluno, formando indivíduos capazes de pensar de 
forma criativa, se expressando e se comunicando de forma 
espontânea. Isso torna a dança como uma forma de expressão 
corporal natural que proporciona ao aluno a vivência das suas 
habilidades auxiliando-o na expansão de seus conhecimentos 
(NOGUEIRA, 2014, p.13) 

  

 Ao escolher os tipos de dança que serão trabalhados, o professor precisa 

planejar sua aula e traçar os objetivos que pretende alcançar. Os objetivos devem 

estar ligados ao desenvolvimento físico, social e cognitivo. 

Lima (2011) nos traz sua perspectiva de como os objetivos devem ser 

trabalhados na educação infantil 

Na educação infantil podemos trabalhar com todas as possibilidades 
de dança, visto que elas surgem das motivações inerentes do ser 
humano. Os objetivos das práticas nesse nível educacional devem 
ser direcionadas a um reconhecimento corporal das crianças em um 
primeiro momento, passando por uma educação dos sentidos e 
finalizando com a exploração da criatividade e possibilidade de 
comunicação corporal através da dança (LIMA, 2011, p. 29). 

A dança vem sendo discutida por alguns autores como proposta de ensino na 

educação infantil. Conforme Nogueira (2014, p.18) ‘’a escola deve vincular o ensino 
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da dança a uma prática pedagógica lúdica, sendo uma forma de comunicação 

traduzida no movimento, contribuindo para o processo de formação integral da 

criança’’. 

 Na perspectiva de Lima ( 2011, p.19) ‘’De fato a dança é um instrumento 

auxiliar para estimular e desenvolver a criatividade e espontaneidade. Sua 

contribuição como recurso pedagógico se torna de suma importância para a 

construção do conhecimento do aluno’’. 

De acordo com Lima (2009) professoras relataram sobre os processos que  

utilizam para ensinar/aprender a dança na educação infantil. Para elas é importante 

envolver as crianças no processo do pensar e fazer, ou seja, o que é dito pelas 

crianças eram introduzidos no movimento. Nas aulas, via a necessidade de escolher 

uma criança mais experiente para ser mediador, acreditando que as crianças são 

capazes, e incentivando e valorizando suas experiências e descobertas. 

 Outro fator importante é partir do universo conhecido das crianças, sua 

experiências/saberes como ponto de partida para novos conhecimentos. A 

possibilidade de fazer uso de TV e vídeo de apresentações de dança, sons de 

instrumentos musicais, propondo situações motivadoras para a criança, levando-a a 

ouvir, sentir, trocar experiência, improvisar, expressar-se, comunicar-se com o corpo, 

descobrir possibilidades de movimentos e dar significados as suas criações (LIMA, 

2009). 

No entanto, existem alguns fatores que dificultam o ensino da dança na 

escola, e são apontados pelos professores, sendo eles, a pouca experiência com a 

dança no curso de formação em educação física, a falta de materiais na escola e um 

espaço adequado para as aulas. 

 Peres et al (2001) traz sugestões para que haja o ensino da dança na escola. 

O autor cita que os professores precisam participar de cursos para suprir essas 

dificuldades e recorrer ao auxílio das sugestões das danças que são apresentadas 

em livros. ‘’É possível utilizar um jardim, o pátio ou um terreno vazio, pois esperar 

pela situação ideal pode significar uma geração de alunos sem aulas necessária 

nesses e noutros importantes conteúdos que a escola pode e deve oferecer”. 

(PERES et al, 2001, p.24).  
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 Fernandes (2009) nos auxilia na ideia de como trabalhar as atividades de 

dança com as crianças, segundo a autora as atividades devem ser voltadas para 

uma sequência pedagógica que se inicie do simples para o complexo, do concreto 

para o abstrato, do espontâneo para o específico. Atividades iniciadas do ritmo lento 

de menor duração, envolvendo emoções, para que o aluno identifique sua imagem 

pessoal, atividades que estimulem ao aluno agir, reagir e interagir com os grupos. 

 As aulas precisam ser enriquecidas em variações de estímulos, da parte 

corporal onde o aluno vai explorar e conhecer as capacidades de seu corpo. E 

estímulos da parte musical, trazer para as aulas diferentes ritmos e estilos de dança. 

É importante que o professor não adote uma didática tecnicista, pois assim estaria 

tirando a individualidade da criança e bloqueando sua criatividade e espontaneidade 

(FERNANDES, 2009). 

 Surge como uma possibilidade de ensino na educação infantil, a dança 

educativa, criada por Rudolf Laban, que possibilita a criança e o adolescente a 

expressar a sua subjetividade. 

No Brasil esta modalidade foi também batizada de ‘’expressão 
corporal’’, ‘’dança expressiva’’, ‘’Laban’’, ou até mesmo ‘’método 
Laban’’. Do mesmo modo em que outras partes do mundo, são 
muitos os professores brasileiros que acreditam ser possível - e 
conveniente - trabalhar com ela como modalidade de ‘’dança’’ no 
currículo escolar, quer nas aulas de educação artística, educação 
física ou na pré-escola (MARQUES, 1997, p.28). 

Marques (1997) preferiu usar o termo dança criativa, para a dança educação. 

A dança criativa incentiva a aluno a experimentar, explorar, expandir e colocar seu 

eu no processo de experimentação de gestos e de movimentos. Essa dança permite 

que o aluno crie suas danças com seus corpos e emoções. 

Em primeiro lugar, é principalmente o discurso do ‘’livre expressão’’ do 
‘’movimento natural’’ ou da ‘’dança espontânea’’ presente nas práticas 
de ‘’dança criativa’’ que melhor delineia suas propostas e seus 
objetivos. Autores defensores da ‘’dança criativa’’ invariavelmente se 
apoiam no pressuposto de que toda criança tem o dom livre, natural e 
espontâneo de dançar (MARQUES, 1997 p.30).  

 Rudolf Laban usou o termo Dança Educativa em contraposição a técnica 

rígida, mecânica e imposta de fora para dentro de que se apropriava o balé clássico 

na época (Marques,1997). A proposta de dança de Laban possibilita ao aluno expor-
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se por seus próprios movimentos. Não ensina apenas a forma ou a técnica, mas 

educa conforme o vocabulário do movimento de cada um, contribuindo para o 

desenvolvimento emocional, físico e social do participante (SCARPATO, 2001). 

 A dança educativa torna-se uma importante proposta para se trabalhar na 

educação infantil, visto que ela auxilia a criança a explorar e criar a partir de seus 

próprios movimentos. ‘‘O aprendizado da dança educativa integra o conhecimento 

intelectual e a habilidade corporal do aluno’’ (SCARPATO, 2001, p. 64). 

 Para o ensino da dança na educação infantil, temos a proposta pedagógica 

da dança- improvisação. Segundo Lima (2009) o ensino da dança por meio da 

improvisação, contrapõe as metodologias tradicionais de ensino, ela contribui para 

desconstruir modelos padronizados de movimentação, produzindo e ampliando o 

repertório de movimentos e direciona o aluno a criar, recriar, imaginar, construir e 

desconstruir movimentos simples do cotidiano para transformá-lo em dança. 

 Na dança-improvisação o professor não elabora a aula de forma que sejam 

propostos exercícios prontos, ele age como mediador, onde lança um tema, seja ele 

do mundo da fantasia ou de uma problemática social. Diante do tema proposto, o 

aluno interpreta o tema a partir de seus próprios movimentos com o auxílio da 

música (LIMA, 2009). 

 De acordo com Lima (2009) A dança improvisação na sua prática não exige 

espaço físico e material específico, e a falta deles não impede a realização da aula. 

 Trabalhando com a dança-improvisação a criança vai poder criar e expor tudo 

que ela estiver sentindo, podendo se expressar através do movimento. ‘’Na 

improvisação não existe modelo a ser reproduzido, existe sim, a abertura de 

possibilidades para que o/a aluno possa criar seus próprios movimentos a partir de 

suas próprias experiências’’(LIMA, 2009, p.111). A dança-improvisação contribui 

para a formação da criança como ser emancipado. 

 O ensino da dança na educação infantil, seja qual for o tipo, é muito 

importante para o desenvolvimento da criança, tanto nos aspectos físicos, cognitivos 

e sociais. A dança contribui para que a criança se torne um individuo capaz de se 
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expressar, melhora sua autoestima, enfim, a dança é um conteúdo que deve ser 

trabalhado na fase pré-escolar. 

Lima (2009) acredita que: 

(...) a dança no âmbito educacional, deve corresponder a uma 
perspectiva crítica e emancipatória, ou seja, a dança na escola deve 
contribuir para a formação de pessoas mais sensíveis, críticas e 
expressivas, autoras e construtoras de suas próprias realidades e de 
suas próprias experiências (LIMA, 2010, p.15). 

 

 Diante das leituras, percebemos o quanto o ensino da dança se torna 

fundamental nessa fase em que a criança se encontra, porém, o objetivo como o 

conteúdo vem sendo tratado nas escolas, à maneira como é visto, faz com que haja 

uma desvalorização da dança como conteúdo e acaba negando a criança o acesso 

ao conhecimento. 

 A dança educativa e a dança-improvisação por ser uma dança mais 

expressiva e espontânea, e não necessariamente precisa ser ministrada num 

espaço amplo e com materiais adequados, torna-se mais fácil para que os 

professores de educação física  insiram o conteúdo na aulas da educação infantil. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

O estudo teve como intenção compreender de que maneira a dança vem 

sendo tratada na educação infantil, passando por sua trajetória histórica e trazendo 

possibilidades pedagógicas para o seu ensino. 

A dança no decorrer do seu trajeto histórico esteve presente no 

desenvolvimento da vida do homem, nos aspectos físicos, cognitivos e sociais, 

contribuindo para que ele tornar-se um ser participativo na sociedade. Diante da 

importância que a dança apresenta, o estudo foi desenvolvido para discutir o papel 

da mesma na educação das crianças. 

Podemos perceber o quanto é significativo trabalhar o movimento nas aulas 

da educação infantil. Nessa fase da infância o movimento contribui positivamente, 

pois a criança está em pleno desenvolvimento, adquirindo habilidades motoras, se 

socializando, formulando conceitos de conhecimentos que lhes estão sendo 

apresentados. 

A criança se encontra numa fase de descobertas, de criatividade, estão 

aprendendo a se expressar, portanto, o trabalho com o movimento possibilta a ela 

vivências que a estimulem a progredir como pessoas autônomas. 

A dança na escola quando aplicada corretamente, possibilita a criança uma 

formação corporal global, ampliando suas capacidades de interação e 

desenvolvendo capacidades físicas. 

Recomendam-se estudos sobre o tema, uma vez que são poucos os 

trabalhos referentes ao ensino da dança como conteúdo da educação física escolar. 

Esperamos que o trabalho contribua e sirva de base para pesquisas futuras, pois é 

de relevante importância tratar da educação das crianças, para que no futuro se 

tornem cidadãos críticos e conscientes. 

Como foi mencionada anteriormente a dança é fundamental para o 

desenvolvimento da criança, muitos autores trouxeram a importância dela no 

contexto da educação infantil. As possibilidades de ensino que foram propostas são 
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relevantemente acessíveis para que os professores possam praticá-las am sala de 

aula, a forma de como se deve trabalhar o conteúdo nessa fase ficaram bem claros, 

facilitando o desempenho do professor. 

O fato de a educação física fazer parte do currículo da educação infantil, não 

garante que a disciplina esteja inserida nas aulas, do mesmo modo vemos a dança, 

pois, nem todos os professores de educação física estão dispostos a trabalhar o 

conteúdo, preferindo muitas vezes trabalhar jogos e brincadeiras. 
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