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Na história da humanidade a dança teve suas marcas e até nos dias de hoje é 

uma manifestação cultural que transmite emoções a todos que a praticam e os que 

simplesmente assistem. 

Antigamente os imigrantes europeus dançavam para comemorar uma boa 

colheita, os índios para agradecer a chuva. E hoje, como a dança é manifestada no nosso 

povo? Que tipo de dança devemos incentivar, trabalhar na escola? O que pretendemos 

alcançar trabalhando a dança escolar? 

Acredito que a dança escolar deve ser identificada como uma dança criativa, com 

características, valores e finalidades “educativas”, seu conteúdo é perfeitamente 

adaptável a qualquer nível de ensino. 

A dança criativa permite que a criança construa movimentos expressivos, 

desenvolva o ritmo, a percepção auditiva, a expressão corporal, a organização e a noção 

de espaço, utilizando sempre músicas relacionadas com o dia a dia vivenciado por ela, as 

quais devem ser analisadas, desde o ritmo até as letras e os seus significados. 



O trabalho de dança inicia com Jogos Rítmicos, Brinquedos cantados e depois a 

dança propriamente dita. Uma das atividades motoras mais aplicáveis à Educação Infantil 

são os brinquedos cantados, as cantigas de roda e  cantigas de ninar, os quais são 

fundamentais para desenvolver a dança na escola, pois desenvolvem os elementos 

piscomotores básicos que necessita-se para este trabalho com o corpo. 

No Brasil os brinquedos cantados sofreram a influência das músicas do elemento 

português, do africano, ameríndios, e outros povos.  

         Considerando-se, entretanto, o fato inegável de que cada povo tem a sua índole 

própria, os brinquedos cantados, de origem tão diversificada, vêm sofrendo muitas 

modificações devido a cultura de cada comunidade.                                                                                                                                                                   

Segundo BRANDÃO 1997, Chamamos de “Cancioneiro Folclórico Infantil”, ao 

conjunto das cantigas próprias da criança e por ela entoadas em seus brinquedos ou 

ouvidas dos adultos, quando pretendem adormecê-la, entretê-la ou instruí-la; são cantigas 

que vêm de geração a geração e que se perpetuam e se transmitem pela tradição oral. 

Mas por mais que o folclore de um povo deve ser preservado precisamos selecionar 

cantigas e brincadeiras que evidenciem princípios e atitudes recomendáveis, pois muitas 

destas cantigas antigamente tinham o intuito de dominação, medo e muita obediência, 

pois foram trazidas pelos povos que estavam colonizando o Brasil. 

É necessário sempre fazer uma análise do que estamos ensinando as nossas 

crianças, pois muitas cantigas e brincadeiras em vez de contribuir para a formação 

humana, deseducam , como: boi da cara preta que transmite medo, insegurança ou atirei 

o pau no gato o qual evidencia o mal trato aos animais entre outras , portanto o professor 

tem que planejar e pesquisar de forma cautelosa não só pensando nos conteúdos 

motores que desenvolvem mas também nas mensagens que transmitem. 

PARA TRABALHARMOS DE FORMA PEDAGÓGICA É PRECISO ADOTAR ALGUNS 

PROCEDIMENTOS COMO: 

1- cantar toda a canção para que as crianças sintam – se motivadas a aprendê-la. 

2- cantar verso por verso ensinando para as crianças. 

3- conversar sobre o significado das palavras. 

4- construir os movimentos interagindo com as crianças. 

5- integrar tudo letra e movimento. 

É importante que o professor estimule as crianças a pensarem sua movimentação, que 

não ofereça só modelos pré – determinados e sim que as incentive outras criações. 



Alguns exemplos de Jogos Rítmicos e Brinquedos Cantados e o que desenvolvem 

nas crianças. 

1- Levantar...  

Levantar um braço, levantar o outro 

Fazer bambolê, mexer com o pescoço 

Olhe para o teto 

Olhe para sapato 

Me dá um beijinho e um abraço. 

Variações: levantar a mão, a perna, o pé. 

Conteúdos: Esquema corporal 

Lateralidade Percepção auditiva, expressão corporal, esquema corporal. 

2 – Vamos bater palmas. 

 Vamos bater palmas á cantar, á brincar... 

 Vamos bater palmas e troca de par, hei ! 

 Variações: bater os pés, o bumbum, o tornozelo,etc. 

Conteúdos: esquema corporal, lateralidade, coordenação ampla, organização de 

espaço,ritmo,expressão corporal 

 

3- Palhacinho 

Eu vou contar a estória do palhacinho PIMPÃO 

Era um palhacinho engraçado que só mexia com a mão 

Trá  lá, lá ,lá... 

Trá, lá ,lá,lá... 

Era um palhacinho engraçado que só mexia com a mão. 

Variações:     

Zezé com o pé... 

Zuzu com o bumbum... 

Conteúdos os: esquema corporal, lateralidade, coordenação ampla, organização de 

espaço,ritmo,expressão corporal. 

 

4- A LUA 

Quando sai a lua sobre o horizonte 

Muitos anõezinhos correm pelo bosque. 

Refrão: Trá, lá, lá (4X) 



Trá, lá, lá (4X) 

Cantem, riem, hô, hô, hô. 

Eles pulam corda e brincam de roda 

Correm de mãos dadas entre as árvores. 

Refrão: 

Muito grande a barba, roupas coloridas 

Brincam os anões sem fazer ruídos. 

Refrão 

Conteúdos: coordenação ampla, percepção auditiva, ritmo, organização do 

espaço,expressão corporal 

 

5- Ó Menina tão galante  

Ó Menina tão galante te convido pra dançar 

Vamos dar a volta, volta e meia vamos dar 

Aí como é lindo, saber dançar. 

Conteúdos: coordenação ampla, percepção auditiva, ritmo, organização do espaço, 

expressão corporal. 

 

6- Brincadeira 1.2.3. 

Um, dois, três, cumprimentos e passa a vez.  

Formação: 2 círculos um de frente para o outro, no 1 bate as mãos na coxa,no 2 bate as 

mãos nas mãos do colega, no 3 volta a bater na sua coxa e após cumprimenta seu colega 

e gira a direita encontrando outro colega para brincar. 

Variação , Cumprimentar com os pés. 

Conteúdos: Ritmo,  coordenação ampla,ritmo,organização do espaço. 

 

7- Um a mão aqui 

Uma mão ali, vamos a girar 

A cabeça mexer, os quadris requebrar, vou recomeçar. 

Conteúdos: Esquema corporal. 

8- Trem 

   Lá vai o trem. Lá vai o trem. Isto é o melhor, Puxo o cordão, Puxo o cordão. 

   Para o trem parar, O maquinista, O maquinista. 



   Se irritará, Se irritará. 

   E mandará, E mandará. 

   O trem parar. 

TRABALHO COM MÚSICA DIRECIONADO PARA MONTAGEM COREOGRÁFICA. 

Depois de explorarmos os Jogos Rítmicos e Brinquedos Cantados sempre partindo da 

metodologia do lúdico, do prazer, vamos trabalhar com a música e com a intenção de 

criar movimentos expressivos livres, visando um novo aprendizado e possibilitando o 

conhecimento do seu corpo em um espaço, frente a outra criança e com objetos que a 

cercam. Esta relação é fundamental para um desenvolvimento harmônico. 

Através do trabalho de expressão corporal podemos facilitar a comunicação da criança 

com o mundo. 

O corpo utiliza-se da expressão corporal para relacionar-se com os outros. Se prestamos 

atenção, veremos que todo pensamento é expresso através do corpo, de alguma forma 

através de gestos, mímicas, expressões, o corpo fala sem som. 

O ENSINO DA DANÇA: ESTRATÉGIAS E ORIENTAÇÕES                              

METODOLÓGICAS. 

O planejamento de uma dança ou estilo de coreografia depende da idade de seus 

executantes tanto no que diz respeito ao seu desenvolvimento motor, quanto ao 

desenvolvimento cognitivo, é importante que o professor conheça as fases do 

desenvolvimento e também as diferentes formas de dança para adequar seu 

planejamento ao que é possível os seus alunos realizarem.  

As formas de danças podem ser planejadas através de: tema recorrente, abstrato, 

narrativa, conjunto e forma quebrada. Tema recorrente, a dança tem um tema em 

variação. Abstrato, a dança não se relaciona a uma idéia específica. Narrativa, a dança é 

estruturada em uma pequena história. Conjunto, a dança tem um início moderado, centro 

lento e um final rápido. Forma quebrada, as partes da dança são idéias não relacionadas. 

GALLAHUE, (2008). 

 Nessas formas também devem ser considerados a Organização do Espaço em 

que as crianças encontram sempre variando quem está na frente, invertendo posições e  

formas, como iniciar em círculo, passar para fileiras, etc. 

Conforme LABAN 1975, Toda dança deve se trabalhar também os diferentes 

planos de movimento, caracterizados como: baixo, médio e alto. O plano baixo são 

movimentos realizados sentados,agachados ou mesmo deitados, os médios envolvem 



movimentos em pé só com pouca exploração de braços, já os altos podem ser 

movimentos com extensão dos braços. 

   Nesta proposta não existe técnica, não existe um procedimento único para se 

atingir o mesmo fim. O que importa é o movimento, o ritmo, a música, o desejo, a 

harmonia e o respeito as especificidades de desenvolvimento em cada faixa etária. Diante 

disso não quer dizer que não exista um trabalho de base, de desenvolvimento rítmico, de 

conhecimento do corpo, das possibilidades de movimentação das partes do corpo. 

Algumas sugestões de Atividades Práticas que poderão ser utilizadas para o 
trabalho de Dança na escola. 
 
1- Jogo das emoções: Cada aluno confecciona 5 bolinhas de papel, ao som de uma 

música andam livremente pela sala, quando a música parar deverão ficar 2 a 2, um de 
frente para o outro, sem falar, só olhando-se, quem rir 1º deverá entregar 1 bolinha ao 
colega, isso ocorre sucessivamente, quem adquirir mais bolinhas vence o jogo. 

 
2- Em grupos de dez crianças, o primeiro da fila comanda o caminho, de repente pára 

faz uma pose e todos tem que imitar, depois troca o comando até todos estiveram 
criado sua pose. 

 
3- Dançar com gravuras: As crianças escolhem gravuras as quais são fixadas na 

parede, Todos dançam à vontade pela sala, quando a música parar cada um escolhe  
a gravura que mais gostou e copia o movimento da mesma. Depois das crianças 
terem vivenciado várias poses, copiando vários movimentos, retiramos as gravuras e 
solicitamos as crianças que escolham as poses que mais gostam. Após juntamos 
todas as poses e criamos, organizamos uma coreografia para a formação da dança. 

 
4- Clássicos infantis uma estória que se transforma em dança. 

Alguns exemplos: Pinóquio, A Mônica, Emilia,etc. 

Músicas da cultura popular. 

 

Danças para festas juninas: 
4- Amendoim: 

Debulha este amendoim 
Para festa de São João 
Rode bem para a direita 
E depois para a esquerda 
Com atenção 
Dois passos dou a frente 
Já posso me afastar 
E dançando bem devagarinho 
Vou ouvir o que diz meu coração 
Trá, lá, lá, kibom, kibom 
Vai subindo meu balão 
Trá, lá, lá, kibom, kibom 
Vai levando a mensagem a São João 
Kibom. 



Formação: duas colunas, uma das meninas e outra dos meninos uma de frente para a 
outra. 

 

9- Chiquinho do Maranhão 
Formação: Em círculo, alguns meninos ao centro para serem os Chiquinhos. 
      Chiquinho do Maranhão escolhe as moças pela afeição. 

São pretas, igual carvão, cintura grossa igual pilão. 
Quem quiser dançar o miudinho tem que dançar com seu Chiquinho. 
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