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RESUMO 

Abordamos neste estudo sobre a Dança inserida nas escolas de Ensino Médio, da rede estadual 

na cidade Fortaleza- CE. A escolha do tema justifica-se sobre a dança está inserida na humanidade desde 

os tempos, mas remotos, ela acompanha o indivíduo durante toda a vida. Na escola a sua principal 

função é proporcionar aos alunos ferramentas necessárias para o seu crescimento pessoal e profissional. 

Foi traçado como objetivo analisar os impactos da dança em escolas públicas de ensino médio, bem 

como investigar os seus principais fatores, bem como entender o nível de aceitação dos alunos. Neste 

estudo, foi realizado pesquisa através das mídias do tipo descritiva e transversal, com uma abordagem 

quantitativa e qualitativa. O cenário da pesquisa são professores de Artes do ensino médio EEM e 

EEMTI, realizada no período de julho de 2020, por meio de um questionário semiestruturado. Os 

achados da pesquisa evidenciam que, a dança está inserida nas escolas apenas de forma parcial, os 

professores do sexo masculino pouco se trabalham a dança em suas aulas, os alunos tem bastante 

interesse por essa atividade. Nesta pesquisa foi encontrado um dado bem preocupante, a dança se 

encontra ausente na maioria das escolas, assim comprometendo o aprendizado dos alunos tornando-a 

incompleta, contudo, um pequeno percentual dos professores afirma esse conteúdo em suas aulas. 

Conclui-se que a dança é um conteúdo extremamente relevante e que sua existência no currículo escolar 

infere modificações e transformações para a formação integral do educando. Para fundamentar esse 

estudo buscou-se pautar em vários teóricos como: NANNI,2003, Verderi 2000, Oliveira (2001), Faro 

(2011), KATZ (2011), Popkewitz (1997) e outros. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica. 

Diante das leituras conclui-se que os teóricos tem um olhar que a dança é fundamental para a formação 

de cada aluno proporcionando-os uma educação eficaz. 

 
Palavras-Chave: DANÇA. EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO. 

ABSTRACT 

We approach in this study about Dance inserted in the high schools, of the state network in the city 

Fortaleza-CE. The choice of the theme is justified on the dance has been inserted in humanity since the 

times, but remote, it accompanies the individual throughout his life. At school its main function is to 

provide students with the necessary tools for their personal and professional growth. The objective was 

to analyze the impacts of dance in public high schools, as well as to investigate its main factors, as well 

as to understand the level of acceptance of students. In this study, research was carried out through 

descriptive and transversal media, with a quantitative and qualitative approach. The research scenario is 

high school art teachers EEM and EEMTI, held in the period of July 2020, through a semi-structured 

questionnaire. The research findings show that dance is inserted in schools only partially, male teachers 

do little to dance in their classes, students are very interested in this activity. In this research, a very 

worrying finding was found, dance is absent in most schools, thus compromising the students' learning 

making it incomplete, however a small percentage of teachers affirm this content in their classes. It is 

concluded that dance is an extremely relevant content and that its existence in the school curriculum 

implies modifications and transformations for the integral formation of the student. To support this 

study, we sought to rely on several theorists such as: NANNI, 2003, Verderi 2000, Oliveira (2001), Faro 

(2011), KATZ (2011), Popkewitz (1997) and others. The methodology used was bibliographic research. 

In view of the readings, it can be concluded that theorists have a view that dance is fundamental to the 

formation of each student, providing them with an effective education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo é sobre como a dança se encontra inserida dentro das escolas de Ensino 

Médio Regular (EEM) e de Tempo Integral (EEMTI) da rede estadual na cidade Fortaleza- CE. 

Ao analisar a vida de qualquer civilização, desde as mais remotas até a dos dias atuais, 

verificam-se entre suas expressões culturais atividades como; jogos, desportos e 

dança. Não há como falar da dança sem percorrer a grandeza de sua trajetória. 

Movimentos executados pelos homens das cavernas eram registrados como arte nas 

paredes de cavernas e rochas, linguagem que é composta de movimento e sentimento 

(FARO, 2011).  

 

Ao mencionarmos o termo movimento, logo se remete o dançar que nos contempla com 

as suas múltiplas possibilidades, a dança proporciona ao indivíduo a relação com corpo e 

movimento seja no ambiente formal ou não, seja elas escolas, academias, projetos, entre outros.  

Portanto quando no referimos a dança, citamos as suas inúmeras possibilidades de 

dançar, podemos frisar suas infinitas faces e formas de agregar como conhecimentos 

principalmente no meio escolar.  

Sabemos das dificuldades em que a nossa educação vem enfrentando cada dia é um 

desafio, por ter uma carga horaria mais extensa as escola de tempo integral se torna ainda maia 

desafiadora, professores e gestão tem se empenhando bastante para proporcionar aos alunos 

uma educação de qualidade, sempre buscando inovar seus métodos e assim facilitando o 

aprendizados dos mesmo. Dentro do contexto de qualidade podemos citarmos um conteúdo que 

vai muito além de apenas de aulas teóricas.  

A dança pode ser inserida como conteúdo bastante rico, a dança desempenha um papel 

muito significativo, pois proporciona aos alunos conhecimentos corporais bem como as 

manifestações, agregando a construção do indivíduo integral. 

Diante do exporto levantam-se indagações que darão bases sólidas as implicações deste 

artigo: De que forma a dança se encontra inserida no contexto das escolas de ensino médio da 

rede estadual na cidade de fortaleza? 

Há participação dos alunos quando o conteúdo é dança? Que fatores tendem a contribuir 

para a ausência dos alunos nas aulas em que o conteúdo e dança?  
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Deste modo, objetivamos com o presente estudo identificar a dança como conteúdo nas 

escolas de ensino médio regular e de tempo integral, entendendo nível de aceitação deste 

conteúdo no ambiente escolar. 

 A dança é um campo bastante abrangente, dentro da escola a sua principal característica 

é proporcionar aos alunos as ferramentas necessárias para o seu crescimento pessoal além de 

possibilidades futura. Geralmente nas escolas a dança é mencionada de forma prática somente 

em dia de apresentações ou somente em datas comemorativas.  

A Dança enquanto atividade pedagógica ensina o aluno a capacidade de se perceber e 

se posicionar na sociedade, identificando através do movimento seus limites, isso 

poderá ajudá-lo na construção da personalidade, a entender a importância das regras 

e o convívio em sociedade (NANNI, 2003). 

 

A dança tem seu principal fator a ludicidade e isso se torna bem mais atrativo, 

despertando nos alunos curiosidade e vontade de aprender. 

A adolescência é marcada por um período muito complexo, é uma transição da fase 

infantil para a adolescência, período bastante delicado, pois é aonde acontecem as maiores 

transformações corporal, psíquico e social, contudo a dança proporciona benefícios mais 

significativos nesta fase da vida. 

Através da dança os alunos principalmente nesta fase poderão retratar e canalizar o seu 

humor, transpondo seus sentimentos mais íntimos em forma de expressão corporal, mesmo 

inconscientemente.  

    “atividades que favoreçam a sensação de alegria (aspecto lúdico), que a partir daí, 

ela possa retratar e canalizar o seu humor, seu temperamento, através da liberdade de 

movimento, livre expressão, e desenvolvimento de outras dimensões contidas no 

inconsciente (KATZ, 1987: 10).” 

 Assim sendo, os objetos de estudo desta pesquisa é analisar os impactos da dança em 

escolas públicas de Ensino Médio Regular e de Tempo Integral. Sobre o conteúdo dança, 

quando inserida de forma satisfatória nas escolas, podemos citarmos inúmeros benéficos que a 

ela propícia na vida dos alunos, contribuindo na formação do caráter, possibilita ao 

autoconhecimento além de trabalhar suas individualidades, este estudo irá investigar a 

relevância dos fatores positivos e negativos da dança nesse contexto escolar. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2.1 HISTÓRIA DA DANÇA  

A dança vem sendo uma forma de linguagem desde o começo dos tempos. Segundo 

Oliveira (2001), a dança deu-se início com os povos primitivos, os homens primitivos 

executavam os seus movimentos eram gravados em rochas e nas paredes de suas cavernas, 

como arte rupestre. A dança sempre foi de grande valor para a humanidade, afinal os 

movimentos de modo geral já existiam no seu cotidiano, ainda que de forma imperceptível.  

O homem acredita que ao sintonizar com o ritmo da natureza, seus movimentos e suas 

forças naturais vão auxiliando-o na programação de suas ações. Podemos citara-la como 

linguagem corporal, os movimentos da caça, na pesca, nos funerais, rituais á deuses, o cortejar 

uma dama, etc., uma diversidade de manifestações em suas emoções. Ossona (1988) deixa claro 

os significados e os movimentos realizados dentro das danças primitivas, que de alguma forma 

sempre queriam dizer alguma coisa.  

Na idade média, nas danças populares encontramos os mesmos motivos das danças 

primitivas. O cristianismo conseguiu atenuar, mas não apagar completamente o 

sentido pagão dessas danças. O carnaval é a festa mais popular, atuando como uma 

“válvula de escape”, com a finalidade para que o povo, durante um curto período, 

possa expandir seus sentimentos, recalcados no severo regime de servidão feudal e 

tutelado pelo clero (FARO, 2011). 

 

Para Faro (1986) durante vários séculos, a Dança era apanágio do sexo masculino, e só 

muito mais tarde as mulheres passaram a participar ativamente das danças folclóricas. Ainda 

na idade média surge o mestre de danças que acompanha seus senhores, os nobres, e tem muitas 

vezes cargo de confiança. Aos poucos se converte em professor de boas maneiras e desde então, 

a dança faz parte da educação dos cavalheiros.  

Dança contemporânea ou Erudita, é o nome dado para uma determinada forma de dança 

de concerto do século XX. Mais que uma técnica específica à dança contemporânea é uma 

coleção de sistemas e métodos desenvolvidos da dança moderna e pós-moderna.  

O desenvolvimento da dança contemporânea foi paralelo, mas separadamente do 

desenvolvimento da New Dance na Inglaterra. Distinções podem ser feitas entre a dança 

contemporânea Americana, Canadense e Europeia (FAHLBUSCH, 1990).  

A dança contemporânea surgiu na década de 60 como uma forma de protesto ou 

rompimento com a cultura clássica. Depois de um período de intensas inovações e 

experimentações que muitas vezes beiravam a total desconstrução da arte finalmente - na 
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década de 1980 - a dança contemporânea começou a se definir desenvolvendo uma linguagem 

própria embora algumas vezes façam referência ao ballet clássico. 

Com o passar do tempo às artes deixou de estar a serviço da igreja. Porém, foi se 

aperfeiçoando e desenvolvendo técnica, que gerou a primeira escola de dança do mundo. 

Inicialmente com o ballet clássico, depois o jazz e foi surgindo outras modalidades. Contudo, à 

medida que a humanidade foi se evoluído a dança também necessitou passar por processos de 

evolução. Hoje com o aspecto lúdico a dança reaparece com fantasias histórias ou se transmite 

uma mensagem. 

Em contraposição enquanto o balé exprimia representações do “cotidiano” e as 

emoções apenas nas apresentações, seus movimentos foram codificados e a expressão 

natural do corpo caiu em desuso, surge uma nova modalidade, a dança moderna que 

busca a expressão mais livre do corpo deixando de ser privilégio de alguns. Um dos 

seus precursores foi Laban que vê uma nova perspectiva da dança apropriando-se da 

exploração da base dos movimentos naturais, uma característica peculiar do ser 

humano (LABAN, 1978). 

 

2.2 ENSINO MÉDIO REGULAR 

 

“atividades que favoreçam a sensação de alegria (aspecto lúdico), que a partir daí, ela 

possa retratar e canalizar o seu humor, seu temperamento, através da liberdade de movimento, 

livre expressão, e desenvolvimento de outras dimensões contidas no inconsciente (KATZ, 

1987: 10).” 

A escola de ensino regular, atualmente encontra-se bastante debilitada enquanto ao 

ensino das artes, especificamente com a dança, conteúdo bastante relevante para o aprendizado 

dos alunos, pois proporciona aos mesmos, a sensação de liberdade e a oportunidade de auto 

reconhecimento. Liberdade que muitas vezes é interpretada de forma incorreta, como 

autoritarismo e arrogância, porem a liberdade que a dança proporciona é a das dimensões 

contidas no inconsciente. 

Conhecer Arte na Escola de Ensino Médio significa os alunos apropriarem-se de saberes 

culturais e estéticos inseridos nas práticas de produção e apreciação artística, fundamentais para 

a formação e o desempenho social do cidadão.  

Na escola de Ensino Médio, continuar a promover o desenvolvimento cultural e 

estético dos alunos com qualidade, no âmbito da Educação Básica, pode favorecer 

lhes o interesse por novas possibilidades de aprendizado, de ações, de trabalho com a 

arte ao longo da vida (BRASIL, 2000, p. 46). 
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Os jovens da atualidade, estão ansiosos com suas vidas, eles buscam algo   em que os 

possam preencher, que os completem, porem algo indefinido logo não os encontra. Vem a 

sensação de tristeza e vazio, por que será que é tão difícil encontrar esse algo? Acredita-se que 

na verdade eles não sabem de fato o que procura e onde buscar. 

A dança desempenha um papel nos alunos bastante relevante, eles são encorajados a 

saírem da zona de conforto, eles se depararam com os mais variados tipos de situações, 

emocional, psíquica até o desconforto corporal, ou seja preparar o corpo para extensas situações 

adversas o qual terão que se moldar a essa rotina “fora do padrões” 

O aluno quando se depara com situações em os encorajam a superar os seus limites, 

automaticamente ele se torna um jovem com sonhos e principalmente protagonistas de sua 

própria história. Assim sabemos que apesar das toda as dificuldades, os nossos jovens buscam 

alguém em que os encorajem e apoie os seus sonhos. 

  “Dançar sem música não libera os estímulos espontâneos e ouvir uma música e não se 

movimentar é quase impossível, pois as ligações das raízes dos nervos auditivos estão 

largamente espalhadas pelo nosso corpo e são mais longas que quaisquer outros nervos”. 

(VERDERI, 2000: 33).” 

  Através da dança os alunos nessa fase principalmente poderão retratar e canalizar o 

seu humor, transpondo seus sentimentos mais íntimos em forma de expressão corporal, mesmo 

inconscientemente.  

    “atividades que favoreçam a sensação de alegria (aspecto lúdico), que a partir daí, ela 

possa retratar e canalizar o seu humor, seu temperamento, através da liberdade de movimento, 

livre expressão, e desenvolvimento de outras dimensões contidas no inconsciente (KATZ, 

1987: 10).”  

    Do ponto de vista social, o conhecimento direto da dança permite uma 

percepção crítica, tanto da dança quanto de suas relações consigo e com o mundo. A 

dança desenvolve atenção, memória, raciocínio e imaginação, com vantagens no 

estudo, no trabalho, nas amizades e no lazer. "Entre outros benefícios, a dança 

proporciona: melhoria nas relações interpessoais, ajuda na saúde mental, redução de 

ansiedade, stress e sedentarismo (MARQUES, 1997).” 

 
Podemos encontrar dificuldades para despertar no aluno o interesse em atividades de 

dança, destacaremos dois aspectos que são diretamente influenciados pela cultura: 

movimentos que envolvem partes íntimas do corpo e movimentos estipulados pela 

sociedade com padrões estéticos influenciáveis principalmente na adolescência 

(ARAÚJO,1997). 
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2.3 ENSINO MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL 

 

O ser humano está em constante transformação, a cada dia se inicia um novo ciclo em 

suas vidas, cada pessoa busca para si o desafio de se reinventar todos os dias seja consciente o 

incidentemente. Acreditando em suas mudanças caminhando para o sucesso usufruindo das 

boas oportunidades, sabendo que a transformação é necessária para se tornar um ser humano 

cada dia melhor. 

... reforma é uma palavra que faz referência à mobilização dos públicos e às 

relações de poder na definição do espaço público. Mudança possui um significado 

que, à primeira vista, tem uma perspectiva menos normativa e mais “cientifica” (...) 

representa um esforço para entender como a tradição e as transformações interagem 

através dos processos de produção e reprodução social (...). Além disso, (...) implica 

uma atenção sistemática às relações de conhecimento e poder que estruturam nossas 

concepções e organizam nossas práticas sociais. (Popkewitz, 1997, p. 11)  

 

Devido a esses temas serem cruciais para definições do Ensino Médio, abrimos um 

subcapitulo para entender a origem e o percurso desse processo, compreendendo que nesse 

momento temos a legalidade definida (nunca definitiva) e diversos questionamentos.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem origem na Constituição de 1988, na 

qual diz: "Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” 

(BRASIL, constituição de 88, Art. 210).  

No anos seguintes a LDB de 1996 define no artigo 26 que "Os currículos da educação 

infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos".  

O Ensino médio passou por uma reforma, algo bastante significativo para a educação 

sabemos que, quando se pensa em realizar uma reforma seja em casa, escritório etc...o objetivo 

é aperfeiçoar aquilo que já existe, porém é de bastante relevância que haja um planejamento, 

do início até a conclusão da obra. Portanto é necessário que haja bom senso com a certeza que 

todos de fato serão beneficiados de forma positiva e coerente a partir da conclusão daquela 

reforma. 

A realidade da escolar de tempo integral é bastante dinâmica, essas escolas 

obrigatoriamente precisar ofertar todos os recursos necessários aos alunos da instituição 
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objetivando a certeza na excelência no aprendizado de seus alunos. Contudo é bem real que, 

muitas dessas escolas de Tempo Integral não possuem estrutura eficaz seja física e pedagógica 

aos seus alunos. 

É considerável ofertar aos alunos conteúdos de qualidade pois elas serão de grande 

relevância na construção de saberes de cada aluno. A escola de tempo integral precisa haver 

qualidade em todos os quesitos, com o aumento da carga horaria escolar ampliada os alunos é 

indispensável eletivas dinâmicas e objetivas. A dança é uma das disciplinas mais completa, pois 

proporciona ao aluno inúmeras possibilidades, do emocional ao corporal.  

As EEMTI precisam ser bastante flexível, afinal trabalhar com jovens requer muito 

dinamismo além de motiva-los a gostarem da rotina escolar. Mantê-los em na escola é bem 

desafiador portanto existe várias possibilidades nas aulas de eletivas, seja língua estrangeira, 

dança, música, teatro, oficinas de xadrez etc. 

As artes deixam de estar a serviço da igreja e tornam-se como símbolo de riqueza e 

poder para aristocracia (SBORQUIA, 2002). Com o passar dos anos foi aperfeiçoada, 

desenvolveu-se uma técnica que gerou a primeira escola de dança do mundo, inicialmente com 

o ballet clássico, sua evolução para o jazz, depois outras modalidades. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Estudo 

A pesquisa se classifica como pesquisa, por meio das mídias (Whatzapp), questionário, 

tem como finalidade principal a descrição das características de determinada população, com 

uma abordagem quantitativa e qualitativa. 

A pesquisa se classifica como uma pesquisa por mídias, foi aplicado um questionário, 

classifica-se também com estudo descritivo, transversal, tem como finalidade 

principal a descrição das características de determinada população, com uma 

abordagem quantitativa e qualitativa. Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas 

têm como finalidade principal a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis.  

 

A pesquisa descritiva, segundo Selltiz et al., (1965), busca descrever um fenômeno ou 

situação em detalhe, especialmente o que está ocorrendo, permitindo abranger, com exatidão, 

as características de um indivíduo, uma situação, ou um grupo, bem como desvendar a relação 

entre os eventos. 
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3. 2 Período e local da pesquisa 

Os cenários da pesquisa escolas EEM e EEMTI na cidade de Fortaleza- CE, a pesquisa 

foi realizada no período de julho de 2020.  

3.3 Amostra 

O universo da pesquisa foram os professores de Artes do Ensino Médio de escolas no 

Estado do Ceará. Assim a amostra foi composta por 6 professores de arte que lecionam no 

Ensino Médio regular e de tempo integral, a seleção aconteceu de forma aleatória e voluntária. 

3.4 Sujeito da Pesquisa 

Participação 6 professores de artes do ensino médio, sexo masculino e feminino. Optou-

se por esse grupo, pois os mesmos possuem vivências práticas no ambiente escolar.  Os 

professores foram convidados a participar da pesquisa pela autora do estudo por meio das 

mídias. 

3.4.1 Critérios de Inclusão / Exclusão 

Foram incluídos na amostra os professores de Artes do Ensino Médio em EEM e 

EEMTI, pois os mesmos possuem vivências na área e foram excluídos aqueles professores que 

não lecionam ou não possuem vivencias no Ensino Médio.  

3.5 Coletas de dado e Instrumento de Coleta 

Os dados foram coletados através de um questionário semiestruturados, com dez 

perguntas relacionadas ao tema, sendo as dez questões objetiva. A aplicação dos instrumentos 

foi realizada por meio das mídias (Whatzapp) de cada participante, motivo prezado pelo 

respeito, consciência e obedecendo o distanciamento social devido ao cenário atual, a 

PANDEMIA do COVID-19.  

 Foi realizada uma breve explicação de como seria aplicado o questionário. Os 

indivíduos tiveram o tempo que consideraram necessário para responder as perguntas. Ao 

término da aplicação do questionário, todos os resultados ficaram sobre sigilo apenas do 

pesquisador.   

3.6 Aspecto Ético 
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Os preceitos éticos (regidos pela Resolução n° 466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde que estabelecem direitos e deveres de pesquisadores e pesquisados em pesquisa com 

seres humanos) foram priorizados pelo pesquisador. Como componente ético preceituado na 

pesquisa com seres humanos, a preservação do anonimato dos participantes se constituiu em 

um compromisso (BRASIL, 2012). 

3.7 Análise dos dados 

Assim os dados obtidos através de questionários foram interpretados sem 

interferência do pesquisador. Os resultados, quando se trataram das questões objetivas, 

foram analisados através da estatística descritiva e apresentados através de gráficos e 

quadros no programa docs google forms com questões objetivas, a análise de conteúdo das 

respostas, foram categorizadas. Também foram comparados entre si e confrontados com a 

literatura específica da área. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentam-se os resultados coletados e respectivas discussões, é importante 

destacar que para o comprimento dos preceitos éticos da pesquisa os sujeitos serão descritos 

por siglas para preservação do anonimato, assim os professores foram dispostos e 

renomeados conforme a ordem de participação na pesquisa, como A, B ,C... e assim como 

as escolas . 

 

Na primeira pergunta foi indagado: Nome da Escola em que atua e sua 

classificação: EEM ou EEMTI?  

Tabela 1 – Nome da escola e sua Classificação (EEM/EEMTI). 

1- Nome da Escola em que atua. 

Escola A - EEMTI  

Escola B - EEMTI 

Escola C - EEMTI e EEM 

Escola D- EEM  

Escol E- EEMTI e EEM 

Escola F- EEMTI  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Os achados da pesquisa evidenciam que, 60% são escolas de Ensino Médio de Tempo 

Integral, 20% são escolas de Ensino Médio de Tempo Regular e 10% é escola de período 

integral, porém funciona no período noturno, modulo regular.  

O que podemos observar é que as escola de ensino regular estão diminuindo, enquanto 

as de tempo integral está se expandindo, assim torna-se importante destacar que todas as escolas 

precisa ser um ambiente acolhedor e agradável para fortalecer seus reconhecidos, como cultura 

corporal de movimento que auxiliam o processo de desenvolvimento do educando no ambiente 

escolar. 

Infelizmente muitas de nossas escolas ainda não se encontram no padrão ideal para 

acolher os alunos, existem muitas coisas que precisa se adequar ao conforto dos mesmo, porém 

não podemos deixa de ressaltar com um trabalho árduo e com amor, buscamos essa melhoria 

todos os dias em prol de nossos alunos. A reforma do Ensino Médio é um salto para essa 

realidade. 

A Reforma foi instituída pela lei federal 13.415 de 2017, a partir da conversão da medida 

provisória n746 de 2016 (MP 746/2016) em lei federal ordinária. A Medida Provisória "é um 

instrumento com força de lei, adotado pelo presidente da República, em casos de relevância e 

urgência. Produz efeitos imediatos, mas depende de aprovação do Congresso Nacional para 

transformação definitiva em lei". 

Na segunda pergunta: Quanto ao tempo que leciona como professor(a) de Artes? 1 

ano, 2anos, 3 anos e mais que 5 anos. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Enquanto ao tempo de atuação do professor de artes nas escolas de ensino médio, 33,3%  

1 ano, 33,3% 2 anos e 33,3% acima de 5 anos.  

Analisando a educação como uma possibilidade de desenvolvimento e transformação 

do indivíduo, podemos pontuar a presença dos professores de artes nas escolas EEM e EEMTI, 

profissionais capacitados que apesar de todas as dificuldades, realiza o seu trabalho de 

excelência enriquecendo os seus alunos através de seus conhecimentos. Muitos professores tem 

se desdobrado e até mesmo utilizando de seus próprios mateiros para lecionar, criativo e 

comprometidos coma a educação. 

Na terceira questão: Professor de escola de ensino médio regular, escola de ensino médio de 

tempo integral ou ambas as escolas.  

 

          Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Os achados da pesquisa evidenciam que, 66,7% são escolas de EMTI, 16,7% são escolas 

de EEM e 16,7% que trabalham em ambas escolas.  

O ensino médio integral proporciona aos estudantes, um conjunto de disciplinas, 

oficinas projetos entre outros, os as quais podem escolher AS disciplinas que os norteia 

enquanto as suas escolhas profissionais, que por finalidade ao ingresso do mercado de trabalho, 

bem próximo a realidade e exigências. 

Através de leituras de diversos autores identificamos que o conteúdo Dança, quando 

é trabalhado nas escolas, apresenta-se dentro de um processo sistematizado para o 

desenvolvimento do ritmo, bem como da participação nas datas festivas, como as 

juninas, folclóricas e natalinas, usualmente comemorativas no âmbito escolar 

(ROCHA; RODRIGUES, 2007; BRASILEIRO, 2008; VERDERI, 2009; SILVA et 

al., 2012; TREVISAN; SCHWARTZ, 2011; DINIZ et al., 2012; MARQUES, et al., 

2013). 
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Analisando a educação como uma possibilidade de desenvolvimento e transformação 

do indivíduo, podemos pontuar a presença das escolas EEM e EEMTI de ensino médio atuantes 

na cidade de Fortaleza. Assim, é necessário estratégia e competência para que possa agregar no 

aprendizado dos alunos. 

Na quarta questão: Enquanto ao sexo do Professor: Feminino, Masculino. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Os achados evidenciam que 66,7% são professores do sexo feminino 33,3% do sexo 

masculino. O que podemos observa é que a dança se torna mais explorada nas escolas de 

professores do sexo feminino, enquanto isso os professores do sexo masculino ainda são a 

minoria a trabalhar a dança.   

Contudo, a ausência do conteúdo dança dentro da escola, torna-se um fator bastante 

preocupante pois, a sua ausência deste conteúdo tende a comprometer com o aprendizado e o 

seu desenvolvimento enquanto cultura corporal.   

Na quinta questão: O conteúdo Dança está inserida as suas aulas de artes? Sim, não, á 

vezes e nunca.  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Os resultados apontam, a dança presente nas aulas de artes no ensino médio, 83,3 Sim 

a dança está inserida nas aulas de artes, 16,7% às vezes, a dança está inserida nas aulas de artes.   

Muitos professores esperam receita de bolo para ensinar dança, ela os define como os 

professores que quando está próximo um evento que são obrigados a preparar com os 

alunos, preferem copiar fórmulas prontas, ao invés de buscar aprender a trabalhar com 

o corpo na prática antes de dar aulas, cursos como esse são necessários principalmente 

para quem não tem afinidade em dança, e quem já o tem é necessário compreender as 

diferenças existentes na dança educacional (STRAZZACAPPA, 2001). 

 

A dança é um conteúdo muito amplo, há várias possibilidades de explora-la seja de 

forma individual, grupo, trio etc..., não importando a quantidade e sim as inúmeras facetas que 

ela proporciona. Cada aluno reage a dança de uma única maneira, cabe ao professor buscar 

estudar esse aluno e de forma coerente encoraja-lo a apreciar a dança.  

Na sétima pergunta foi indagado: Dê uma nota de 1 a 5 ou 5 a 10 quanto ao interesse 

dos alunos para esse tipo de atividade. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

O resultado aponta que 100% dos alunos tem interesse por essa atividade, portanto a dança é 

um dos conteúdos mais bem aceitos pelos próprios alunos destas escolas.    

Sendo a adolescência um período de maiores transformações corporal, psíquico e social, a 

dança poderá proporcionar benefícios mais significativos nesta fase da vida. 

 

    “atividades que favoreçam a sensação de alegria (aspecto lúdico), que a parti r daí, ela possa 

retratar e canalizar o seu humor, seu temperamento, através da liberdade de movimento, livre 

expressão, e desenvolvimento de outras dimensões contidas no inconsciente (KATZ, 1987: 

10).” 

 

Através da dança os alunos nessa fase da adolescência podam, retratar e canalizar o seu humor, 

transpondo seus sentimentos mais íntimos em forma de expressão corporal, mesmo 

inconscientemente. Os alunos do ensino médio é uma faixa etária que, busca sempre algo a 

mais, então é necessário que professore e gestão os proporcione atividades divertidas e dinâmica 

sempre com a finalidade de querer ficar e volta nas próximas aulas. 

 

Na oitava pergunta foi indagado: A dança é relevante para as escolas de ensino médio: 

Sim, Não. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

O resultado aponta que 100% dos professores afirmam que a dança é relevante para as escolas 

de ensino médio. O que podemos observar que a dança é de bastante significativa a visão dos 

professores e que afirma o qual é fundamental se trabalhar a dança com esses alunos. ´Pois os 

mesmos acreditam na credibilidade da dança e de todas as suas possibilidades repassada a estes 

jovens.     

Como Pereira (2001, p.61) afirma:  

    “... a Dança é um conteúdo fundamental a ser trabalhado na escola: com ela, pode 

- se levar os alunos a conhecerem a si próprios e / com outros; a explorarem o mundo 

da emoção e da imaginação; a criarem; a explorarem novos sentidos; movimentos 

livres (...). Verifica - se assim, as infinitas possibilidades de trabalho do / para o aluno 

o com a sua corporeidade por meio dessa atividade.”  

 

Na nona pergunta foi indagado: Com que frequência a dança se faz presente na escola; apenas 

na semana cultural, a escola não trabalha com dança, durante todo o ano, apenas em datas 

Comemorativas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa,  

O resultado aponta que 16,7 apenas em data comemorativas, 33,3% apenas na semana cultural, 

50% durante todo o ano. 

Assim, fomentar a educação através da dança escolar não se resume em buscar sua 

execução em "festinhas comemorativas" (VERDERI 2000, p.33); tampouco oferecer 

a ideia de que "dançar se aprende dançando" (MARQUES 2003, p.19). Para esta 

autora o estudo e a compreensão da dança corporal e intelectualmente falando, "vão 

muito além do ato de dançar”. 

 

Em muitas escolas o conteúdo dança vive o tempo todo mascarada, a dança ela é mencionada 

apenas em datas comemorativas, a relevância necessita ser durante todo o ano letivo. Nós 

professores de dança nos sentimos valorizados apenas nesta época, pois somos requisitados 
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para realizar tal apresentação, afim de mostrar o espetáculo que logo seguida as cortinas se 

fecham apaladando-se a sua magia. 

 

Na décima pergunta foi indagado: Na escola que você leciona existe eletiva de dança; 

Sim. A escola é de Ensino Médio de Tempo Integral, Não. A escola é de Ensino Médio de 

tempo integral, Sim. A escola é de ensino regular, Não. A escola é de ensino regular.  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Os achados da pesquisa evidenciam que, 16,7%; Não. A escola é EEM, 33,3 Não. A 

escola é de EEMTI e 50% Sim. A escola é de EEMTI. Podemos ressaltar que, as escolas de 

ensino regular não oferta eletiva de dança.  

Contudo de acordo com a pesquisa é nas escolas EEMTI’s, que lidera a pesquisa oferta 

eletiva de dança, disciplina que é bastante requisitada pelos alunos, da escola, portanto ofertam 

pois acredita que os seus alunos são impactados através pela sua forma de agir, pensar e se 

expressar.  

     Um dos problemas do aluno permanecer muito tempo na mesma posição e estar 

inquieto é a postura, os alunos passam muito tempo na escola, na maior parte do tempo 

sentados, como somos educadores devemos prevenir o problema não se esquecendo 

de que o professor é o exemplo do aluno, e ele deve se preocupar em como se 

comporta, sua postura deve ser modelo (STRAZZACAPPA, 2001).  

 

A rotina da escola EEMTI é diferente da escola EEM, pois sua carga horaria é mais 

extensa, e por muitas as vezes os alunos argumenta uma espécie de exaustão, portanto é dever 

da gestão escolar proporcionar a estes alunos ferramentas para que eles driblem essa inquietação 

e que eles posam mantê-los assíduos na escola. Com aulas descontraídas, mas com o foco no 

aprendizado. Portanto não estamos falando apenas na postura corporal, diante dessa rotina, mas 



20 
 

também na postura ética. A dança pode auxiliar o aluno se perceber nas aulas e prestar mais 

atenção em si mesmos em momentos fora da aula 

Na sala de aula os alunos passam muito tempo sentados, o que pode prejudicar o 

aprendizado, o não se movimentar pode ser confundido com disciplina (SCARPATTO, 2001). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, a pesquisa feita com professores de artes, os mesmos afirmam a relevância 

da dança nas escolas de ensino médio, seja ela de ensino regular ou de tempo integral, estes 

docentes compreendem o quanto o conteúdo agrega na vida de seus alunos tanto na ética como 

moral.   

A dança se encontra inserida nas escolas apenas por um determinado grupo de 

professores. E que durante todo o ano letivo, a dança está presente no ambiente escolar, embora 

sabemos o quanto ela proporciona aos alunos uma motivação bastante significativa, ainda há 

professores de artes que não intensifica esse conteúdo. 

O conteúdo dança é bastante aceito pelos alunos não descartamos algumas rejeições 

afinal, o novo assusta, porém, no decorrer que as aulas acontecem esses alunos passam a ter 

uma nova visão em relação a dança, brotando ali um novo ser com percepções na dança bastante 

significativa. 

Logo percebe-se algo bastante preocupante, 50% das escolas de tempo integral não 

ofertam eletivas de dança, qual seria a razão? Visto que de acordo com o estudo verificou-se 

que, o conteúdo dança é uma atividade bem aceita, nós educadores precisamos repensar esse 

conceito.  Uma inquietude por que as escolas de EEMTI devido a sua variedade de eletivas, não 

disponibiliza a eletiva de dança?  

Contudo podemos afirmar que ainda nos deparamos com esse tipo de situação, vivenciar 

a dança na escola apenas em datas comemorativas ou em trabalhos como semana cultural. 

Deste modo podemos concluir que, de acordo com os resultados da pesquisa a dança se 

encontra inserida nas aulas de EM apenas de forma parcial. 
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Entretanto vale ressaltar que esse estudo não finaliza com este trabalho, se faz necessário 

que ocorram outros estudos com esta mesma temática dança na escola, fortalecendo assim o 

crescimento do campo proposto neste estudo.  

Portanto contribuído assim com o conhecimento e crescimento dos nossos alunos e 

tornando se visível à importância das práticas das rítmicas e expressivas inseridas em nossas 

escolas, seja ela de ensino regular ou de tempo integral. De acordo com os resultados 

apresentado a dança encontra se inserida na grande maioria das escolas, recomenda ser que haja 

um incentivo por parte dos professores e gestão de agregar a dança e suas contribuições na 

escola. 

6 REFERÊNCIAS 

 

BASTOS, R; SANTOS JUNIOR, O.; FERREIRA, M. Reforma do Ensino Médio 

e a Educação Física: um abismo para o futuro. Revista Motrivivência. 

Florianópolis/SC, v. 29, n. 52, p. 38-52, setembro/2017. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - 

PCNEM. Ensino Médio: Linguagem, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEMT, 

2000. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 

Brasil. 45. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da educação física. 2. 

ed. rev. São Paulo: Cortez, 2012.  

CHAGAS, A. T. R. O questionário na pesquisa científica. Disponível em: 

<http://xa.yimg.com/kq/groups/22703089/875888180/name/artigo%252Bquestion%2

525C3%2525A1rio. pdf>. Acesso em: 30 julho. 2020.  

FAHLBUSCH, H. Dança moderna-contemporânea. Rio de Janeiro: SPRINT, 

1990. p.15. 

HELENA KATZ – Prefácio do livro Método Dança na educação física, Robe 

editorial, 1987:p. 10 



22 
 

https://www.efdeportes.com/efd143/a-danca-no-ensino-medio-

contextualizando.htm. Acesso;20 junho 2020 

LABAN, R. Domínio do Movimento. São Paulo, Summus,1978. 

POPKEWITZ, T. S. Reforma educacional: uma política sociológica. Poder 

e conhecimento em educação. Trad. Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997.  

NANNI, D. Dança educação, pré-escola á universidade, 2 ed. Rio de Janeiro, 

Sprint 2003. p. 7-79 

_. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: Ministério da 

Educação/Secretaria de Ensino Médio, 1999. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/BasesLegais.pdf>. 

OLIVEIRA, V. M. de. O que é Educação Física. São Paulo: Brasiliense, 2001. 

p.14-96. 

OSSONA, P. A educação pela dança. 3 ed. São Paulo: Summus, 1988. p.155. 

PEREIRA, S. R. C. et al., Dança na escola: desenvolvendo a emoção e o 

pensamento - Revista Kinesis, Porto Alegre, n.25, p.60-61, 2001 

STRAZZACAPPA, M., A Educação e a Fábrica de Corpos: A Dança na Escola, 

Cadernos Cedes , ano XXI, n º 53 abril 2001. 

SCARPATO, M. T. Dança educativa: um fato em escolas de São Paulo. Cad. 

CEDES, São Paulo, ano XXI, n. 53, p. 57-68, abr. 2001. 

VERDERI, E.B. Dança na escola. 2 ed. Rio de Janeiro: SPRINT, 2000. p.33 

 

https://www.efdeportes.com/efd143/a-danca-no-ensino-medio-contextualizando.htm.%20Acesso;20
https://www.efdeportes.com/efd143/a-danca-no-ensino-medio-contextualizando.htm.%20Acesso;20

