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Resumo: 

 

     A dança tem um amplo sentindo educacional, que não se resume 

apenas em adquirir habilidades, e, sim para contribuir para um melhoramento 

das habilidades básicas. Utilizando a dança como uma prática pedagógica, 

ajuda no processo de criatividade da criança e do professor, podendo assim 

contribuir também no processo de construção do autoconhecimento de si e do 

conhecimento do mundo. A dança foi uma das primeiras formas do homem dos 

antigos impérios de se expressar, transmitir a inocência dos sentimentos, e 

trabalhando também com a coordenação motoras, psicológico, social, familiar 

de cada um. Por tudo isso, a inserção da disciplina de Dança é fundamental e 

esse será o nosso intento. 

 

 Introdução: 

 

A partir da dança a criança passa a adquirir noções de comportamento, 

de espaço e de convívio social. Nesse sentido, a escola pode contribuir para 

que isso ocorra e desperte o gosto da criança pela arte com relação às 

expressões artísticas, não só pela dança clássica, mas por todas as outras 

formas de dança ou de expressão cultural.   

 

 

Objetivos: 

 

• Observar como a dança melhora o convívio social entre as crianças e 

professores  

 

• Desenvolver habilidades corporais e o conhecimento do próprio corpo. 

 

• Verificar se as escolas possuem oficinas artísticas. 

 

• Verificar a dança como prática pedagógica favorecendo a criatividade, 

além de contribuir para o processo de construção de conhecimento. 

 

 

Metodologia: 

 

Trata-se de uma pesquisa teórica, em que será utilizado o método 

descritivo, com análise de seus conteúdos. Os materiais literários obtidos serão 

utilizados para construção deste trabalho. Pesquisa basicamente bibliográfica. 

          Foi utilizado para a complementação desta pesquisa o PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), de ARTES. 

 

 



Desenvolvimento: 

 

Através da dança se desperta o gosto da criança pela arte, também 

proporcionando uma interação entre alunos e professor. 

É importante a participação de todas as pessoas no processo de ensino 

de arte para as crianças, pois, envolve vários aspectos que podem e devem ser 

trabalhados, como a questão social, motora, psicológica e familiar,  

            As instituições escolares também podem contribuir para esse processo 

da criança, trabalhando assim com ela a coordenação motora e desenvolvendo 

habilidades decorrentes do ano. Nesse sentido, a escola pode contribuir no 

despertar na criança interesse pelas expressões artísticas, não só na dança, 

mas também, na música, teatro, dança regional, etc. 

       

 

Resultados preliminares: 

 

Verificamos que as crianças, ao entrarem para aula de dança, melhoram 

suas posturas corporais, a concentração nas aulas, trabalha também a questão 

da socialização com toda a turma e com o professor, aprendem a respeitar o 

limite do seu corpo. Trabalhando sempre a questão da coordenação motora de 

cada um, e deixando a imaginação dos alunos fluírem a partir da dança. 
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