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A dança e a expressão corporal, considerada como uma atividade que é impulsionada pela
necessidade da construção de novas compreensões do dia-a-dia. Assim, o presente trabalho
expõe a importância da prática da dança nas escolas, e revela sua importância dentro do
parâmetro educacional. Então, o presente estudo tem o objetivo de compreender a dança no
âmbito escolar, levando em consideração a sua importância para as aulas de Educação Física
na escolarização básica. Esta pesquisa se caracteriza por ser qualitativa, pois interpretamos os
dados através do estudo de artigos já escritos e publicados possuindo caráter descritivo. Os
artigos foram pesquisados e selecionados de acordo com a leitura dos mesmos, observando a
concordância com o objetivo do nosso trabalho. Utilizamos o portal Google e Google
acadêmico, que nos proporcionou uma boa quantidade de material (artigos), e assim nos levou
a um patamar de desenvolvimento capaz de propor uma compreensão maior do tema. A partir
das análises dos artigos foi possível compreender que no ambiente escolar, a dança, nas aulas
de Educação Física se propõe a trazer novas possibilidades de descobertas, a partir de
diferentes vivências e experimentações de acordo com o interesse dos alunos, que conseguem
compreender melhor o espaço no qual está inserido, além de refletir sobre o seu próprio
corpo, suas limitações e avanços. Afinal, por meio de nosso corpo e, nele, registramos nossas
experiências psicológicas, emocionais e físicas, manifestando nossas sensações e emoções.
Por intermediação de movimentos, linguagem verbal e não verbal, surge à dança como forma
de organização, tanto no meio físico, quanto no meio psicológico, esta proposta no âmbito
educacional, vem como forma de organizar os sentimentos e emoções e compreender a
importância de se expressar e qual melhor forma de expressa-lo e compreendê-lo.
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