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RESUMO 

 
A partir da compreensão que a dança é capaz de proporcionar inúmeros 

benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais, tivemos o interesse em realizar 

este pesquisa, que teve como objetivo investigar as diferentes representações 

sociais do jazz que possivelmente encontramos no projeto de extensão de 

dança da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás do 

Campus Jataí ao qual ministro aula, composto por adolescentes do sexo 

feminino. Para iniciarmos essa investigação, tivemos que primeiramente 

entendermos o que seria o estilo de dança jazz ao qual era trabalhado nestas 

aulas. Compreendemos que este estilo de dança atualmente faz parte de 

nosso contexto social e por isso acreditamos que é se suma importância para 

que traga benefícios, prazer, alegria às pessoas que o praticam. 

Desenvolvemos uma pesquisa do tipo qualitativa-descritiva, no qual todo o 

período de construção fizemos uma pesquisa bibliográfica a fim de termos um 

embasamento teórico necessário para a construção de nosso trabalho 

monográfico. Não fizemos uma pesquisa exploratória inicialmente pelo fato dos 

sujeitos de minha pesquisa ser minhas próprias alunas. Durante a coleta de 

dados utilizamos como instrumento de pesquisa a entrevista semi-estruturada, 

a qual foi feita com seis sujeitos participantes assíduas do projeto de extensão 

da faculdade: Centro Especializado de Dança, e que fazem parte do mesmo há 

mais de um ano, a fim de coletar dados necessários para que pudéssemos 

analisá-los. Por meio deste trabalho verificamos que existem diferentes 

representações sociais em nossa sociedade, independentemente do meio em 

que convivemos. A interação, a socialização são um dos meios para que haja 

uma boa convivência entre as pessoas. Neste sentido acreditamos que neste 

projeto de dança conseguimos unir todas essas representações fazendo com 

que as praticantes se beneficiassem da dança e desse estilo encontrado neste 

meio. Ou seja, acreditamos que contribuiu de forma positiva no bem-estar 

individual e social e consequentemente na qualidade de vida dessas 

praticantes. 


