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RESUMO 
 

A partir da compreensão da importância da dança-educação nas aulas 

de Educação Física para a formação humana dos alunos, tivemos o interesse 

em realizar está pesquisa, que possui como objetivo investigar se a mesma 

vem sendo desenvolvida nas escolas rurais, e de que forma ela vem sendo 

trabalhada com esses alunos. Para obtermos esse resultado foi preciso 

averiguar: se as professoras de Educação Física conhecem a importância 

desse conteúdo para a formação humana; quais as dificuldades dos 

professores em trabalhar com esse conteúdo; e posterior elaborarmos uma 

análise por meio destas informações obtidas com entrevista e observações das 

aulas dos professores de Educação Física. Entende-se que a dança é 

considerada como uma representação dos aspectos de vida, como uma 

linguagem capaz de transmitir sentimentos e emoções por meio de movimentos 

corporais, variando conforme a cultura, a idade, entre outros. No entanto 

acreditamos que a mesma deveria ser desenvolvida por um profissional que 

esteja apto a auxiliar os seus alunos a criarem de forma espontânea e criativa, 

buscando aperfeiçoar os seus movimentos. Neste contexto torna - se inegável 

negar a importância das aulas de dança na formação do ser humano. Com 

esse sentido desenvolvemos uma pesquisa qualitativa descritiva, participaram 

como sujeitos 3 professores de Educação Física que estão atuando nas 

escolas rurais do município de Jataí – Goiás. Utilizamos como instrumentos da 

coleta de dados a entrevista semi-estruturada com os sujeitos a as 

observações das aulas de Educação Física no qual utilizamos o diário de 

campo para as anotações necessárias durante as observações. Por meio deste 

trabalho verificamos que alguns professores reconhecem a importância deste 

conteúdo nas suas aulas, no entanto não vem sendo desenvolvido como a 

dança educação, o que segundo esses professores por falta de tempo, e 

espaço adequado. Por meio deste estudo pretendemos levar a comunidade 

acadêmica e aos professores a relevância em desenvolver esse conteúdo nas 

aulas de Educação Física especificamente nas escolas rurais em Jataí Goiás. 


