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DANÇA NA ESCOLA: ARTE E ENSINO

Maria Andréia Menezes1

RESUMO: Esta pesquisa aborda a dança na escola, no ensino regular, dis-
correndo a trajetória e importância enquanto linguagem artística dialogan-
do sobre os potenciais e contribuições do ensino da dança para educação 
do indivíduo. Abordamos também sobre o processo de inserção da arte/
dança enquanto componente curricular obrigatório a partir da metodolo-
gia bibliográfica apontamos as dificuldades e perspectivas para o ensino 
da dança/arte na educação básica de acordo com reflexões acerca dos 
documentos oficiais da educação.
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INTRODUÇÃO

A dança é inerente à vida humana, presente em diferentes aconteci-
mentos da existência dos povos, faz parte das transformações ao decorrer 
dos anos. A dança está interligada às demais linguagens artísticas, é uma 
linguagem de natureza dupla “ela possui tanto características espaciais 
organiza a inter-relação física, corporal dos dançarinos e o espaço cênico, 
como é temporal, organiza o ritmo através dos movimentos, que passam a 
ter a função de signos gestuais” ROBATTO (1994, p.94).

Tempo, espaço, forma e movimento são os elementos que compõem 
a dança.  A organização das relações e proporções entre os dois fatores na 
dança, o tempo e o espaço é que determinará a dinâmica e seu resultado 
formal, tanto de cada segmento como da unidade estética da estrutura 
coreográfica.

Os recursos básicos da linguagem da dança são o movimento e o 
gesto, diferentes dos movimentos motores usuais, pois se transformam 
em dança a partir de fatores espaciais, temporais, rítmicos, dinâmicos que 
exigem novas posturas e atitudes. Transformam-se a partir da intenção 
neles impressa.

Para Dalcroze, o gesto em si nada significa, seu valor reside inteira-
mente no sentido que o inspira: “A dança, a mais rica em combinações 
técnicas de atitudes corporais, jamais terá validade se suas bases não esti-
verem calcadas em movimentos e emoções humanas, em sua total pleni-
tude e verdade” (GARCIA, 2003, p. 44).
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A partir dos estudos de Rudolf Laban, uma grande referência para 
os estudos da dança, faz-nos entender que o corpo do cotidiano que não 
é preparado especialmente para a dança, pode dançar a partir dos movi-
mentos funcionais que possui: “Quando criamos e nos expressamos por 
meio da dança, executando e interpretando seus ritmos e formas, preocu-
pamo-nos exclusivamente como manejo de seu material, que é o próprio 
movimento” (LABAN, 1990 p. 108).

Tanto Laban quanto Dalcroze defendem, em suas concepções, que o 
indivíduo perceba o ritmo interno e externo e consiga respostas motoras 
dinâmicas e eficientes para suas práticas. Laban nos diz que movimento 
é conhecimento, há uma conexão entre dança e as questões psíquicas 
de cada indivíduo. “Estudos relacionados à antropologia e à sociologia 
também indicam a relação corpo-dança como uma relação entre corpo, 
intuição, emoção e conhecimento indireto” (MARQUES, 2011). 

A dança dialoga com as demais linguagens o tempo todo. Sendo 
uma experiência corporal, possibilita aos alunos novas formas de expres-
são e comunicação, levando-os à descoberta da sua linguagem corporal, 
que contribuirá para o processo ensino aprendizagem.  A dança enquanto 
instrumento educativo, vai além de obtenção de aptidões corporais, ela 
colabora para o aperfeiçoamento das habilidades mais simples, movimen-
tos básicos, no desenvolvimento das potencialidades humanas e seu con-
tato exterior. 

Como instrumento pedagógico beneficia a capacidade criadora e 
contribui no processo de ensino aprendizagem. Desse modo, realizar um 
estudo sobre a dança na escola faz-se necessário; esta pesquisa é qualita-
tiva, inserida na metodologia de pesquisa bibliográfica tem como objetivo 
refletir sobre a importância da dança na escola, potenciais e contribuições 
para formação de sujeitos críticos, e capazes.
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ARTE/DANÇA NO ENSINO REGULAR

O ensino de Arte historicamente era entendido como recreação no 
âmbito escolar, a Educação Artística no Brasil era considerada uma ativi-
dade escolar e não uma disciplina do currículo da educação básica, desde 
aprovação da Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional 5. 692/71. 

Com a LDB n. 9.394/96 e a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN’s) em 1997, a presença da Arte nos currículos escolares começa a tomar 
rumos diferenciados. No que se refere a dança, esta situação só foi alterada 
nacionalmente no ano de 1977, quando, pela primeira vez na história do país, 
por meio dos PCN’s, a dança é mencionada e sugerida em documento nacio-

nal como parte integral da educação em Arte. (MARQUES, 2012)

A LDB n. 5.692/71 instituiu o ensino de Educação Artística nas esco-
las e também a polivalência como característica na formação do professor, 
a LDB mais recente a 9.394/96 modificou a nomenclatura “Educação Artís-
tica” por “Arte” e a polivalência passou a ser repudiada a partir da década 
de 1990 defendendo a substituição dos cursos de Educação Artística por 
Licenciaturas nas linguagens específicas da arte.  

Até a década de 1980 o ensino de Arte tinha como foco principal o 
ensino de Artes Visuais, enquanto que as outras linguagens artísticas eram 
esquecidas. Apenas em 1990 houve uma preocupação com a inclusão das 
demais linguagens artísticas no currículo.

Segundo MARQUES, as sugestões contidas na reforma educacional 
content-centered educacion (educação centrada no conteúdo) anos de 
1960 deram parâmetros para a criação da proposta discipline-based art 
education (DBAE) que combatia a exclusão da arte do currículo básico nos 
Estados Unidos, eram a favor de um ensino de arte que tirasse o psicolo-
gismo e a colocasse em iguais condições de ensino-aprendizado das ou-
tras disciplinas escolares. “Esta luta ficou conhecida como a implantação 
do quarto “R” na educação básica, o “R” da Arte” (BARBOSA, 1991). 
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Essa afirmação de BARBOSA é devido ao movimento back to basics 
(volta ao básico), surgido nos Estados Unidos que priorizava os três “Rs” 
da educação, wRiting, Reading e aRithmetics (ler, escrever e contar), a in-
tenção era fazer os professores e pesquisadores pressentir a exclusão da 
arte no currículo escolar obrigatório. 

Ana Mae Barbosa 1987 definiu uma metodologia triangular para o 
ensino de Artes visuais pensando nos princípios básicos para o ensino nas 
escolas se referindo a Oswald de Andrade como um “pós-colonialismo 
cultural, antropofágico e canibalesco” que “deglute, desconstrói e reorga-
niza as influências da Europa e dos Estados Unidos” (Barbosa,1995).

Os movimentos internacionais DBAE, nos Estados Unidos, Escuelas 
al Aire Libre no México, o critical studies inglês e a proposta triangular de 
Ana Mae Barbosa no Brasil defendiam a arte no currículo escolar enquanto 
forma de conhecimento, a intenção era dissociar a arte do fazer espontâ-
neo; sem excluir as crenças de arte como técnica e como expressão. A dis-
cussão não é apenas sobre arte é conhecimento, mas, sobre o que seria o 
conhecimento em arte. Que o fazer arte é tão importante quanto o pensar 
e entender arte.

A arte hoje está inserida no nosso cotidiano de maneira descentrali-
zada, sendo a arte parte da vida das pessoas de maneira interativa, pois, 
hoje podemos tocar nas obras, entrar na dança e dançar junto com os 
bailarinos. Marques afirma que a arte mudou, mas isto não afetou decisi-
vamente o ensino de dança. 

O nosso sistema escolar que exige uma avaliação quantitativa não 
colabora para uma prática que dialogue com subjetividade e que valorize 
a realidade histórica, social e cultural do aluno; também não possibilita 
uma ação crítica e consciente, como defende a pedagogia freiriana. Nesse 
sentido, a avaliação qualitativa seria um ideal transformador a ser seguido 
para o ensino da arte/dança na escola.
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As décadas de 1960 e 1970 influenciaram positivamente o ensino de 
dança, houve um avanço no modo de se fazer e pensar a dança. 

A dança na escola não deve priorizar a execução de movimentos corretos e 

perfeitos dentro de um padrão técnico imposto, gerando a competitividade 

entre os alunos. Deve partir do pressuposto de que o movimento é uma for-

ma de expressão e comunicação do aluno, objetivando torná-lo um cidadão 

crítico, participativo e responsável, capaz de expressar-se em variadas lingua-

gens, desenvolvendo a auto expressão e aprendendo a pensar em termos de 

movimento (MARQUES, 2003).

A área da dança avançou significativamente nos últimos dez a quinze 
anos com a criação de cerca de quarenta novos cursos espalhados pelo 
país, no entanto, ainda é uma área que luta para conquistar um lugar de 
relevância dentro dos currículos. A educação a partir do movimento citada 
acima diz respeito ao que propunha LABAN “A partir da compreensão 
das qualidades de movimento, implícitas nas diversas formas de expressão 
humana, o aluno, harmonicamente, poderia ser educado através do movi-
mento/dança.” (ibid., p. 79) 

Ao estudar profundamente as estruturas do movimento humano que gera-

vam a dança, Laban introduziu uma análise minuciosa do movimento à arte 

da dança e, consequentemente, à da educação. Através da ciência que cha-

mou de coreologia (choreology) e de seus estudos das dinâmicas (eukinetics), 

do espaço (choreutics), da escrita da dança (kinetography), Laban viabilizou 

também um maior conhecimento da “ordem oculta da dança”, ou seja, de 

seu código, ou elementos estruturais. (ibid.)
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As propostas mais atuais para desenvolvimento do ensino de arte 
nas escolas estão embasadas de acordo com MARQUES nos trabalhos de 
Ana Mae Barbosa, Paulo Freire e Rudolf Laban de modo a trabalhar com 
a Coreologia, com a arte enquanto área de conhecimento e com o tema 
gerador; essa proposta foi consequência de debates entre instituições 
educacionais defendendo a autonomia das escolas de modo que cada 
uma desenvolva seu projeto pedagógico sem impor conteúdos curricu-
lares. Preston-Dunlop argumenta que esta maneira de ensinar possibilita 
ao aluno relacionar “o que já sabe em muitos níveis e inicia o processo de 
entendimento, discriminação e avaliação da qualidade do texto imediata-
mente” (apud MARQUES, 2012, p. 79).

Mesmo não havendo conteúdo específico para ensinar dança na es-
cola é possível introduzir a partir da coreologia a composição coreográfi-
ca, a improvisação possibilitando ao aluno a criação de repertório próprio 
e por meio da proposta triangular de Ana Mae Barbosa o aluno pode 
apreciar e comentar criticamente apresentações de dança, sem esquecer 
do “tema gerador” de Freire que corresponde ao objeto de estudo. “O 
tema gerador deve ser capaz de provocar situações de debate, relações, 
insights e necessidade de informação e conhecimento.” (ibid, p.83).

Além disso, o professor deve ser capaz de manter a significação dos 
temas, ser investigador de modo que possa transitar de maneira fluente 
entre as possibilidades da dança, e ainda: “A necessidade de o professor 
compartilhar com seus alunos a arte da dança dançando, coreografando, 
dirigindo, enfim, FAZENDO dança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      É necessário encarar o ensino da dança como uma atividade edu-
cativa, recreativa e criativa de acordo com OSSONA (1988). A dança deve 
ser vista como área do conhecimento capaz de transformar o indivíduo 
num sujeito crítico-reflexivo que compreenda a si próprio e o meio em que 
está inserido. 
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É necessário ainda, que o professor se torne um artista-docente de-
senvolvendo seus planos de ensino de acordo com o que se propõe MAR-
QUES, é necessário ser interlocutor da realidade do aluno e dos conheci-
mentos específicos da arte/dança a partir do contexto desenvolver temas 
no seu planejamento capaz de garantir que o aluno desenvolva sua capaci-
dade de reflexão dançando e criando seu próprio repertório à medida que 
percebe suas habilidades e possibilidades de movimento. 

Diante disso, observamos que para a dança contribuir no processo 
ensino aprendizagem, é importante que antes, possamos entendê-la como 
uma atividade educativa, capaz de auxiliar o desenvolvimento global do 
aluno. Precisamos usar a dança em nossas atividades pedagógicas, de for-
ma a permitir ao aluno maior vivência corporal possível, contribuindo as-
sim com o seu desenvolvimento, “nossas crianças são dotadas de enorme 
potencial psicofisiológico, e nós somos responsáveis pelo aprimoramento 
desse potencial” (OSSONA,1988). 

Incumbindo ao professor a tarefa de ser um incansável pesquisador, 
investigador a fim de possibilitar essa interação entre sujeito e sociedade. 
Ainda é importante ressaltar que a dança, enquanto processo de aprendi-
zagem contribui para a formação de um corpo vivo, que além de ocupar 
espaço e ter formas, possui expressão, desejos e interage com as coisas 
da natureza. Ao longo do tempo foi sendo sustentada uma ideia estereoti-
pada para a dança, sendo vista e tida apenas como recreação nas escolas 
durante décadas até os dias atuais. Passou a existir uma resistência para a 
compreensão da dança enquanto área de conhecimento, sua importância 
dentro do currículo da educação básica, como disciplina, bem como para 
a sociedade como um todo.

A Arte/Dança conquistou espaço nos documentos oficiais que regem 
a educação no Brasil, mas, ainda não é o suficiente. Precisamos garantir o 
cumprimento dos mesmos, assegurar condições dignas e essenciais para 
o desempenho do trabalho nas escolas. 
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