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                                              RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como principal objetivo investigar o trato do conteúdo 
dança nas aulas de Educação Física na pré-escola e séries iniciais do ensino 
fundamental. Pretendemos contribuir com informações que possibilitem aos 
professores, do pré-escolar e séries iniciais do Ensino Fundamental, adquirir 
novos conhecimentos sobre o conteúdo dança, não como simples atividades 
de movimento ou de apresentação em festas escolares e em eventos culturais, 
mas sim como atividade pedagógica que deve ser trabalhada nestas séries por 
apresentar inúmeros benefícios tanto físicos e mentais, quanto sociais. No que 
se refere à metodologia, segundo a natureza dos dados, a pesquisa é do tipo 
qualitativa descritiva, em que realizamos uma pesquisa bibliográfica e de 
campo. Após o término da coleta de dados, iniciamos a etapa de classificação e 
organização das informações coletadas. Tendo em vista os objetivos do 
trabalho, a análise dos dados se configurou em três categorias. Na primeira, 
abordamos a concepção dos professores sobre a dança. Conseguimos nesta 
verificar o que eles entendem sobre a dança, se eles consideram o conteúdo 
dança importante e se possuem alguma vivência com a dança, através dos 
resultados conseguimos concluir que os professores tem o conceito formado 
sobre dança, consideram este, como conteúdo muito importante para ser 
trabalhado nestas séries, e o fato de vivenciar ou ter vivenciado a dança 
influenciaram as respostas dos sujeitos. Na segunda categoria abordamos a 
dança como conteúdo das aulas de Educação Física. Nesta, verificamos se a 
dança é um conteúdo utilizado pelos professores, como é o trabalho e a 
frequência deste conteúdo e como os alunos recebem o mesmo. Obtivemos 
como resultado, o fato de que a dança é um conteúdo trabalhado nestas séries, 
este trabalho ocorre através de brincadeiras e de coreografias que geralmente 
são utilizadas em datas comemorativas, e em consequência disso, este, às 
vezes, é utilizado somente para o fim da apresentação, ou seja, sua frequência 
varia de acordo com o trabalho proposto por cada professor. Na terceira 
categoria abordamos as dificuldades encontradas pelos professores em 
trabalhar o conteúdo dança, e as dificuldades apontada as pela maioria dos 
sujeitos foram: a má estrutura da escola falta de recursos do próprio professor, 
a influência da mídia e a quantidade de conteúdos a serem trabalhados, e o 
fato de alguns meninos não participarem de algumas atividades que envolvem 
a dança. Mas, diante das categorias analisadas, percebemos que mesmo 
encontrando dificuldades para o respectivo trabalho, estes procuram trabalhar 
da melhor maneira possível.         

 


