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A dança é uma das mais simples e universais 
manifestações artísticas que existem. Dançar consiste em 

movimentar o corpo de forma rítmica e coordenada. 

Acredita-se que a dança tenha surgido ainda na Pré-
História, a partir da batida de pés no chão. Aos poucos, 

foram introduzidas as palmas e outro sons. De lá para cá, 
a dança evoluiu muito e, atualmente, existem muitos 

estilos diferentes de dançar.

Dançar proporciona muitos benefícios: sensação de bem 
estar, resistência física, força e flexibilidade, entre outros. 

Esta aula é um convite! Vamos dançar?





Dançar é uma das maneiras mais divertidas e 
adequadas para aprender, na prática, todo o 
potencial de expressão do corpo humano. 

Ela ensina tanto quanto os esportes, os jogos e 
as brincadeiras. Além disso, a dança pode, e 
deve, ser usada como meio de crítica social para 
o questionamento de valores preestabelecidos, 
padrões repetitivos e modismos.

Para completar, a dança está ligada à estética e 
à plástica, podendo desenvolver não apenas o 
movimento, mas também as sensações e os 
sentimentos. Quem não se emociona ao 
acompanhar um espetáculo de dança?



Desde 1982, no dia 29 de abril, 
comemora-se o Dia Internacional da 
Dança.

A data foi instituído pela UNESCO em 
homenagem ao criador do balé moderno, 
Jean-Georges Noverre.

Para saber mais, pesquise quem foi Jean-
Georges Noverre e sua importância para o 
balé.



Todas as pessoas podem dançar, independen-
te das características físicas que possuem!

Através da dança é possível promover o 
processo criativo, a participação coletiva, a 
tomada de consciência e a autonomia de 
todos os alunos, sobretudo dos alunos com 
deficiência.

Além disso, a dança também proporciona a 
interdisciplinaridade, na medida em que 
conversa com outras disciplinas como Artes e 
Língua Portuguesa. 



Para que a dança atinja todo seu potencial inclusivo, 
deve-se se preocupar menos com a técnica e mais 
com a liberdade de movimentos.

A proposta deve despertar e orientar o aluno para o 
movimento, deixando-o livre para desenvolver qual 
o gesto adequado para expressar o que percebe 
daquilo que lhe é proposto. 

Não se deve pautar o ensino no comando do que 
deve ser feito, imprimindo um modelo fechado. Ao 
contrário, deve-se buscar, junto com o aluno, o 
gesto harmonioso.



Insira o texto aqui
A criança sedentária pode apresentar 
encurtamento de alguns músculos, o que 
provoca tensão. Esse estado tira o corpo 
da postura vertical, fundamental para que 
os sentidos funcionem bem e para manter 
a concentração, inclusive nas aulas.

Pescoço tenso, coluna pouco ereta e 
desinteresse por esportes são motivos para 
deixar pais e educadores alertas. 

Passos de dança e alongamento 
contribuem para evitar a tensão e 
favorecem a integração entre o corpo e a 
mente.



Ampliando o conhecimento

Converse com sua turma sobre os benefícios da dança.

Elabore uma lista com os estilos de dança existentes.

A seguir, conheça um pouco sobre a dança do pau de fitas (típica) e a dança 
contemporânea, propostas bem diferentes que podem ser trabalhadas na escola.





A dança do pau de fitas é uma dança típica, em 
pares, de origem portuguesa. Ocorre ao redor de 
um mastro enfeitado com fitas coloridas presas em 
seu topo.

Os participantes formam dois grupos que, 
dançando, entrelaçam as fitas, formando um 
trançado em volta do mastro.

O pau de fitas consiste numa brincadeira sem 
necessidade de grandes recursos. Sendo assim, é 
fácil de ser vivenciada na escola.

Clique aqui para conhecer a dança.

Dança do pau de fitas

https://www.youtube.com/watch?v=KBiMxnQVBQc


Durante a dança, os participantes vão se 
movimentando em ziguezague, trançando as fitas 
no mastro até que fique impossível prosseguir.

Após o trançado, é feito o movimento contrário, 
destrançando as fitas. Todos esses movimentos são 
seguidos de acordo com o ritmo de instrumentos 
musicais, como sanfona, violão e pandeiro.

Esta dança não possui música exclusiva e seu ritmo 
é semelhante à quadrilha. Escolha músicas que 
possuam um cadenciamento que favoreça o 
andamento dos pares na execução do trançado. 



Passo a passo
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https://www.youtube.com/watch?v=5yqEMmjJ6Eo&feature=related


➢ A altura padrão do mastro é de 2m, mas ela pode ser menor 
de acordo com a altura e a quantidade de dançarinos.

➢ Podem ser utilizadas fitas de cetim, cordas de plástico ou de  
tecido. Tiras de papel crepom também podem ser utilizadas, 
mas são mais frágeis e devem ser manuseadas com mais 
cuidado.

➢ A dança pode ser feita com ou sem música. A música 
também depende muito do gosto de cada um, mas 
tradicionalmente essa dança requer uma música com 6 ou 8 
tempos.

➢ É tradição enfeitar o topo do mastro. Utilize grinalda e fitas 
decorativas do modo que desejar.

➢ A dança pode ser feita andando, mas é preferível saltitar.



Tradicionalmente, a dança do pau de fitas é feita em 
pares com um menino e uma menina, mas não 
precisa ser exatamente assim.

Experimente variar os pares: duplas de meninas e 
duplas de meninos.

Os grupos também podem ser formados apenas por 
meninos ou por meninas.



No Brasil, a dança do pau de fitas também 
é chamada de jardineira e de trança.

Esta dança se disseminou nos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná. É dançada especialmente durante 
festejos de origem açoriana, gaúcha, 
alemã e festas juninas.

Pesquise sobre os tipos de trançados 
característicos de cada região e suas 
músicas mais populares.



Insira o texto aqui
Além da dança do pau de fitas, existem 
muitas outras danças típicas no Brasil:

o Bumba meu boi;

o Frevo;

o Samba de roda;

o Maracatu;

o Catira; entre outras.

Pesquise sobre estas e outras danças 
típicas brasileiras. Escolha mais uma para 
dançar com sua turma.





Contemporâneo é tudo o que faz parte do momento 
histórico que vivemos hoje. Isso nos faz pensar  
como é nossa época atual, a maneira como vivemos e 
o que marca o presente. 

A dança contemporânea é uma das possibilidades 
artísticas para questionar e representar o contexto 
multifacetado no qual nossa sociedade está inserida, 
além de permitir a expressão dos sentimentos mais 
íntimos de cada um.

Além disso, ela propicia a inclusão de todos do grupo: 
qualquer movimento pode fazer parte da coreografia, 
basta organizá-lo no tempo, no espaço e com uma 
determinada força/tônus. Portanto, todo corpo é 
capaz de se expressar e de dançar bem.



A coreógrafa Deborah Colker é um dos 
nomes mais importantes do Brasil na 
dança contemporânea.

Para saber um pouco mais sobre ela e seu 
trabalho, acesse a página de sua 
companhia de dança.

Este vídeo mostra um pouco do trabalho 
da artista. Já este vídeo traz a primeira 
parte de uma entrevista onde Deborah 
Colker responde perguntas de leitores e 
internautas.

http://www.ciadeborahcolker.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=aMGpLowaLeI
https://www.youtube.com/watch?v=fjc8asw270U


Passo a passo



É importante levar em consideração o 
repertório artístico da turma: que músicas 
escutam, o que gostam de dançar, em que 
ocasiões dançam, que músicas e estilos 
despertam curiosidade em experimentar.

Utilize estas informações para ampliar o 
repertório dos alunos.

Além disso, reforce a ideia de que os 
meninos também dançam.



Insira o texto aqui
Além das atividades com dança propostas 
nesta aula, existem muitas outras para 
serem exploradas.

A dança é uma atividade de integração que 
se adapta muito bem a qualquer currículo. 
As fontes de inspiração para as aulas 
podem variar, de acordo com o projeto da 
escola e os interesses da turma. O 
comportamento dos animais e os 
fenômenos da natureza, por exemplo, 
rendem boas atividades. 

Clique aqui para conhecer algumas 
atividades com dança.

https://www.youtube.com/watch?v=-gguXRfJ_DY


Considerada como um dos conteúdos da Educação 
Física, a dança é uma linguagem da arte que 
expressa diversas possibilidades de assimilação do 
mundo e de entendimento de si mesmo. 

Mais importante do que o espetáculo, a dança na 
escola tem o objetivo de incluir, integrar e educar. 

Lembre-se: dançar faz bem para o corpo e para a 
mente. Podemos começar?

Até a próxima aula!
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