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RESUMO 
 
O propósito essencial deste estudo é ponderar sobre o desenvolvimento motor nos primeiros anos 
escolares tendo a dança como ferramenta principal, vínculo este que abrange a aprendizagem de 
modo social, afetivo, cognitivo, motor e intelectual. Ressaltando a importância da dança na Educação 
Infantil para o desenvolvimento motor da criança, pontuando alguns benefícios, além de esclarecer 
que a dança também é capaz de auxiliar na aprendizagem de outras modalidades educacionais. 
Realizado através de revisão de literatura, de vários autores com publicações em revistas, sites 
especializados, livros digitais, artigos entre outros, evidenciando a importância da dança para o 
desenvolvimento da motricidade do aluno. Conclui-se que as aulas de Educação Física em conjunto 
com a dança educação deve ser praticada de forma oculta por todos os alunos enquanto estiverem 
no ápice do desenvolvimento motor, para que assim possam alcançar bons resultados no futuro. 
 

Palavras chaves: Dança; Educação Física; desenvolvimento motor; educação 
infantil. 
 

Introdução  
 

O presente artigo tem como tema a dança como ferramenta para o 

desenvolvimento motor, ressaltando a importância deste desenvolvimento durante 

os primeiros anos escolares, sendo a faixa etária ideal para o desenvolvimento de 

atividades de motricidade, unidas aos movimentos que a dança é capaz de 

proporcionar. 

Nesta concepção, construiu-se uma questão que norteia este trabalho:  

Nos deparamos com um grande preconceito em relação ao desenvolvimento 

do ensino da dança nas escolas, contudo os alunos estão aderindo a mais este 

método de aprendizagem. Outro item que ás vezes nos impedem de alavancar com 

essa modalidade prática, eficaz e de bons resultados é o receio que os professores 

de educação física ainda possuem ao ministrar aulas de dança para crianças, sendo 

que os mesmos conhecem os benefícios que ela pode proporcionar aos seus 

alunos. O que devemos fazer para que esses tipos de atitudes se tornem cada vez 

mais escassos? 

A Educação Infantil é o primeiro contato que a criança tem com a escola e 

com a aprendizagem, sendo o momento e o ambiente mais propícios para a 

descoberta do seu próprio corpo, seus limites, sentimentos e emoções. A dança 
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associada a estas características tem a capacidade de impulsionar a aprendizagem 

e descoberta da motricidade, além de estimular a parte cognitiva, afetiva e social da 

criança. 

Com tal desenvolvimento somos capazes de evidenciar a descoberta da 

criança de forma geral, potencializando a evolução constante da psicomotricidade, a 

educação infantil é o momento mais propício para estabelecer uma progressão 

contínua da motricidade, sem perder dinâmica, ludicidade e o contentamento que a 

dança é capaz de proporcionar a todos os seus praticantes. 

Na educação infantil a dança deve ser incluída de uma forma bem sutil, com  

propostas de movimentos de autoria própria e com grande espontaneidade do aluno, 

explorando sua criatividade durante o momento da atividade, proporcionando 

também situações desafiadoras, de decisões rápidas, onde o improviso e até mesmo 

o erro é bem visto, tornando as crianças autocríticas e cada vez mais independentes 

e responsáveis. 

Segundo Correa (ss..pp..)) 

Compreendendo a dança nessa perspectiva inclusiva e não-formal, 
podemos trabalhar a dança na escola como uma atividade espontânea, 
aberta às experiências individuais e coletivas e sem modelos e padrões que 
inibam a criatividade e a liberdade de expressão. 

E para que essa 'viagem' tenha um bom resultado é de extrema importância 

que a imaginação esteja no ar, quanto as atividades propostas, vai depender 

exclusivamente da criatividade do professor e de uma aula bem preparada. 

A dança é capaz de proporcionar aos alunos uma grandiosa experiência 

corporal além do aprendizado motor , porém de acordo com Correa (s.a) 

“precisamos deixar de ver a dança nas nossas escolas como entretenimento e 

assumi-la como cultura”, o que é muito pertinente, pois  entretenimento não passa de 

uma distração, um momento pra relaxar, o que também é necessário, mas 

assumindo a dança como cultura os resultados serão mais objetivos além de manter 

um desenvolvimento cadenciado pois segundo Gariba  (apud MARQUES, 2003, 

p.19) "dançar se aprende dançando" . 

Neste contexto, utilizou-se como objetivo primordial metodológico, a 

realização por meio de revisão de litertura onde foram adiquiridas fontes de 
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diferentes literaturas, como sites especializados, artigos  científicos, livros divulgados 

no meio eletrônico, revistas. 

 

Desenvolvimento         

A educação é o fator mais importante para a criação e desenvolvimento de 

uma sociedade qualquer, sendo a escola a pioneira para essa formação. Com 

atividades e projetos recreativos e lúdicos a escola consegue abordar todas as 

disciplinas de grande importância para as crianças, sendo assim interdisciplinares e 

principalmente facilitando a aprendizagem dos alunos.  

A Educação Física vem sendo incluída aos poucos nos quadros currículares 

das escolas fazendo parte dos seus horários fixos ou extra curriculares, observando 

que a utilização da dança como auxílio pedagógico pode contribuir muito com o 

processo de aprendizagem. 

Tal inclusão já passou por várias modificações, haja vista que recentemente 

foi aprovada uma lei estadual que felizmente perpetuou por pouco tempo, cujas 

aulas de educação física deveriam ser ministradas pelas professoras regentes das 

turmas, sem nenhuma formação específica, as mesmas deveriam planejar aulas 

com técnicas e táticas para melhorar o desenvolvimento motor e cognitivo de seus 

alunos nas respectivas faixas etárias, mas o que realmente se via era um grande 

descaso com a profissão do educador físico. Entretanto, atualmente essa lei já não 

vigora mais e o cargo retornou para os profissionais de Educação Física. 

Importante ressaltar que o aprendizado nos dias atuais está fugindo dos 

padrões da antiga concepção de que a aprendizagem só era válida e se construia 

com alunos quietos e em silêncio, hoje percebemos que a aprendizagem se 

concretiza ainda com mais veemência através de experiências e atividades práticas. 

A dança não deve ser oferecida ou praticada com o intuito de ser apenas 

uma aula, ou para exemplificar a cultura de certa sociedade, mas sim de uma forma 

pedagógica nos fazendo refletir que a dança em sala de aula não deve ser apenas 

uma recreação e sim estar voltada para a aprendizagem sempre estimulando a 

liberdade e criatividade do aluno. 

Importante enfatizar que a dança, como uma prática pedagógica concede 

beneficios ao desenvolvimento do aluno, tornando-o um indivíduo capaz de pensar 
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de forma criativa, de expressar e se comunicar com o mundo que o envolve.  

Uma das atribuições do professor de educação física é utilizar a dança de 

maneira lúdica, utilizando da própria cultura infantil para fomentar esse 

desenvolvimento nos alunos, o que contribui, também, com a aprendizagem em 

diversos pontos, propiciando a aprendizagem livre e prazerosa, numa relação corpo 

e mente. 

Tendo em vista que o corpo possui uma ligação interna com a mente, que se 

encontra conectada aos movimentos. Portanto, quando o professor de educação 

física estimular os movimentos corporais resultará também na exercitação da mente, 

que automaticamente beneficiará o processo de aprendizagem do aluno, afirma 

Ribeiro (2009, s.p.) 

Além disso, a movimentação corporal que a dança é capaz de proporcionar 

é uma ótima atividade física e possui grandes qualidades quanto a sua prática, nos 

fazendo perceber que a dança contribui para a formação de homens e mulheres 

mais conscientes da própria saúde. 

Desse modo, como um meio de empreender situações didáticas, a dança é 
um rico instrumento pedagógico que visa aguçar e despertar na criança o 
desejo de aprender muito mais além do que sempre têm visto no seu 
cotidiano. Por meio das danças culturais e folclóricas podem aprender não só 
a reproduzirem o passado, mas também abre uma porta para fazerem novas 
descobertas através das suas ideias e dos movimentos, isso quando é feito 
levando em consideração sentimentos e emoções.  

A dança como qualquer outra atividade física tem seus benefícios que visam 

contribuir para o aprimoramento do desenvolvimento das crianças, que trabalha 

involuntariamente com a cordenação motora, além de estimulos visuais, táteis, 

auditivos, afetivo, cognitivo, podendo ser considerada a atividade infantil mais 

completa para esse tipo de desenvolvimento.  

A psicomotricidade é um dos fatores de maior importância para o 

desenvolvimento de uma criança, e em harmonia com as atividades físicas 

dançantes fortalece o vinculo de aprendizagem do aluno de forma simples e 

prazerosa. 

  De acordo com Ribeiro, (2009, s.p.): 

Pensadores da área afirmam que a dança, aliada à educação, proporciona 
elementos que favorecem o desenvolvimento do ser humano, numa espécie 
de complementação de sua formação pessoal. Crianças que tiveram aulas de 
dança no período pré-escolar, certamente, terão mais facilidade de serem 
alfabetizadas, afirmam os teóricos.     
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Dentro do contexto do tema proposto a inclusão da dança para crianças 

durante as aulas de educação física pode ter diversas conotações, uma delas, talvez 

a mais importante, seja a dança educação considerado assim nas escolas e redes 

de ensino que aderiram a mais esta opção de ensino, sendo que ela contribui para o 

desenvolvimento mútuo de movimentos corporais. Conforme Zimmer e Rocha (2011 

s.p.) a dança enquanto método de educação é considerada também interdisciplinar 

dentro do quadro educacional, pois além de auxiliar as crianças em questões 

motoras, sociais, afetivas e emocionais também é capaz de contribuir em diversas 

outras matérias escolares, proporcionando alegria e dinamismo a criança durante 

todo o aprendizado, ficando também mais fácil o entendimento de certos assuntos 

considerados complexos pela maioria.  

A atividade de dança proposta pelo profissional de educaçao física pode ser 

considerada fundamental como um recurso pedagógico, com o intuito de ajudar a 

construir um indivíduo mais determinado, exacerbando sua autoestima e fazendo 

com que o aluno se sinta capaz de realizar as atividades propostas com mais 

aspiração. Sobretudo, podemos dizer que a dança contempla o desenvolvimento da 

autonomia da criança. 

 Segundo Ribeiro,(2009, s.p.):   

A criança que dança trabalha a musculatura, fortalecendo-a, estimula a 
coordenação motora, flexibilidade, postura, tem maior consciência corporal, 
noções de espaço, além de melhorar sua integração social. Musicalidade, 
ritmo e criatividade também estão entre os ganhos. 

 

As atividades de dança, propostas pelos professores também possibilitam a 

descoberta do próprio corpo, o reconhecimento de que cada indivíduo possui 

diferentes maneiras de se movimentar, de agir, de conversar, sendo pessoas 

diferentes entre si, o que resultara na conscientização do aluno com relação ao 

respeito à individualidade dos seres humanos. 

Afinal, a dança pode contribuir para um aprendizado eficaz, sem se esquecer 

dos conteúdos premeditados, onde o foco principal deverá estar voltado para o 

desenvolvimento da motivação, responsabilidade, confiança, ousadia, auto-estima,  

elementos de grande importância para o desenvolvimento ensino aprendizagem.  

Segundo o PCN(1997 s.p.): 
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 A dança é uma forma de integração e expressão tanto individual quanto 
coletiva, em que o aluno exercita a atenção, a percepção, a colaboração e a 
solidariedade. A dança é também uma fonte de comunicação e de criação 
informada nas culturas. Como a atividade lúdica a dança permite a 
experimentação e a criação, no exercício da espontaneidade. Contribui 
também para o desenvolvimento da criança no que se refere à consciência e 
à construção de sua imagem corporal, aspectos que são fundamentais para 
seu crescimento individual e sua consciência social. 
 

Mediante a nova lei brasileira de nº 13.278/16 aprovada no dia 03 de maio 

de 2016, onde agrega teatro, artes visuais e dança ao curriculo básico brasileiro, as 

praticas dançantes passam a fazer parte do conteúdo obrigatório da disciplina de 

artes que até então contemplava apenas o conteuúdo de música. Afirma a revista 

Época(2016) em uma de suas publicações.  

As atividades rítmicas e dançantes quando bem elaboradas oferecem 

inúmeras oportunidades para que a criança aprimore sua habilidade motora, 

aprendendo a controlar seus músculos e desenvoltura. O ritmo tem um papel 

importante na formação do equilíbrio, controle de velocidade, percepção espacial 

entre outras atribuições do sistema nervoso, pois toda expressão corporal ativa age 

sobre a mente, favorecendo a descarga emocional, a reação motora e alívio das 

tensões e estresses, sendo um importante indicativo para melhorar a saúde de 

alunos sedentários. É preciso saber que qualquer movimento adaptado a um ritmo 

pode resultar em um conjunto de atividades coordenadas. Por isso uma simples 

atividade como cantar fazendo gestos, bater palmas, pés, andar em um espaço 

predeterminado, se equilibrar em uma linha no chão, imitar a movimentação de 

animais, entre outros, podem ser mais importantes para o desenvolvimento da 

criança do que se possa imaginar.  

De acordo com a revista Nova Escola(s.d.) uma forma de incluir a dança nas 

escolas durante as aulas de educação física e unir às atividades propostas 

momentos diferenciados como contações de histórias que necessitem de 

movimentação de autoria própria das crianças, ou não, como por exemplo a história 

do saci pererê onde as crianças adoram brincar de pular em uma perna só e assim 

informalmente estaremos trabalhando o equilíbrio, também retratar o caminho por 

onde ele passava até chegar no seu destino, trabalhando a lateralidade, podendo 

utilizar-se de brincadeiras já conhecidas pelos pequenos: morto vivo, mestre 

mandou, entre diversas outras. 

Importante ressaltar que não existe uma estratégia específica para 

determinada turma ou conteúdo ministrado em escola, o professor em sua função 
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deve organizar e planejar a sua aula com prévia de movimentos que estimulem o 

próprio aluno a elaborar e criar o seu movimento, porém deve também ensinar o 

aluno a como usar essa movimentação corporal de acordo com a música, com o 

ritmo e com a proposta apresentada pelo professor.  

   

CCoonncclluussããoo   

De acordo com o que foi apresentado neste estudo, percebemos que a 

dança aliada as aulas de Educação Física, oferecem inúmeros benefícios aos 

alunos, sendo uma das atividades mais completas para o desenvolvimento da 

psicomotricidade da criança. Através da dança educação as crianças se tornam mais 

livres para poderem se expressar de acordo com seus sentimentos, sabendo como 

reagir a essa explosão de capacidades em desenvolvimento que amedronta os 

alunos nesta faixa etária. 

A dança assume um novo lugar dentro dos parâmetros educacionais, 

quebrando tabus estipulados por uma sociedade inscícia, deixando de ser apenas 

uma atividade extracurricular, ou que beneficia a escola somente em dias festivos, e 

apropria-se de um conteúdo fixo no quadro curricular somando grandes vantagens 

ao desenvolvimento do aluno. 

Recomenda-se que a melhor forma de atender com eficácia os alunos é 

elaborando métodos de aulas dinâmicas com conceitos menos formais sobre a 

dança, para se adequarem a realidade, a cultura local e ao estilo de aprendizado das 

crianças, o que é muito importante para esse tipo de inserção. Aproveitando as 

brincadeiras já propostas pelo professor de Educação Física e mesclando histórias 

contadas é possível uma grande ampliação da criação e aprendizado de novos 

movimentos de dança, sendo utilizado principalmente para potencializar o 

aprendizado da motricidade, lateralidade, equilíbrio, disciplina, entre outros fatores 

importantes para o desenvolvimento corporal nesta faixa etária. 
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