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RESUMO 

 
O presente trabalho de pesquisa questionou como podemos analisar a dança em 
sua evolução histórica e educacional no âmbito do desenvolvimento psicomotor no 
ensino infantil, buscando compreender a importância da dança como objeto de 
investigação científica e de reflexão teórica da Arte no desenvolvimento psicomotor 
da pessoa. No que confere à metodologia utilizada optou-se pelo caminho da 
revisão bibliográfica por meio de pesquisas em sites, trabalhos científicos (artigo 
científico, tese de mestrado e tese de doutorado), livros, blogs e revistas, buscando 
selecionar autores consagrados e reconhecidos mundialmente no debate. A dança 
foi a primeira manifestação social do ser humano, é uma forma de integração e 
expressão tanto individual quanto coletiva, em que o aluno exercita a atenção, a 
percepção, a colaboração e a solidariedade, contando com ferramentas importantes 
como os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, que orientam os professores 
que trabalham com Arte sobre os caminhos, conteúdos, linguagens e critérios de 
avaliação, reconhecendo que a psicomotricidade traz três grandes frentes 
cronológicas de abordagens ligadas à ciência, a saber, a abordagem 
psiconeurológica, psicogenética e a psicanalítica, concluindo que  a importância do 
desenvolvimento da dança têm seu reconhecimento histórico, que ferramentas 
legais como os PCNs, LDB/96 e Constituição Federal de 1988 trouxeram conteúdos 
de orientação substanciais para o estabelecimento da relação com a disciplina da 
Arte no contexto das políticas públicas para a educação nacional. 
 
Palavras-chave: Dança; Desenvolvimento psicomotor; Educação; Ensino infantil.   
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ABSTRACT 
 
The present research question questions how we can analyze the dance in its 
historical and educational evolution in the scope of the psychomotor development in 
the infantile education, trying to understand the importance of the dance as object of 
scientific investigation and of theoretical reflection of the Art in the psychomotor 
development of the human person. In what refers to the methodology used, we opted 
for the path of bibliographical review through research on websites, scientific works 
(scientific article, master's thesis and doctoral thesis), books, blogs and magazines, 
seeking to select authors who are recognized and recognized worldwide in the 
debate. Dance was the first social manifestation of the human being, it is a form of 
integration and expression both individual and collective, in which the student 
exercises attention, perception, collaboration and solidarity, relying on important tools 
such as the National Curricular Parameters - PCNs, which guides teachers working 
with Art on the ways, contents, languages and evaluation criteria, recognizing that 
psychomotricity brings three major chronological fronts of science-related 
approaches, namely the psychoneurological, psychogenetic and psychoanalytic 
approach, concluding that the importance of the development of dance has its 
historical recognition, that legal tools such as PCNs, LDB / 96 and Federal 
Constitution of 1988 have brought substantial contents of orientation for the 
establishment of the relationship with the discipline of Art in the context of public 
policies for education national. 
 
Key-words: Dance; Psychomotor development; Education; Kindergarten. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

          A dança expressa-se de diversas formas, sendo definida como uma arte 

rítmica em seus respectivos lugares, áreas e objetivos. A escola que trabalha a 

questão da dança no ensino infantil reconhece muitas carências em seus diversos 

aspectos formativos no âmbito do processo de ensino e aprendizagem, a saber, 

como exemplo desafiam as dimensões didáticas e metodológicas, profissionais em 

termos de qualificação específica, de recursos humanos, técnico e político.  

          O presente trabalho apresenta como tema e objeto de reflexão no extenso 

campo da educação física – “A Dança como Desenvolvimento Psicomotor no Ensino 

Infantil. Frente à conjuntura real em análise, dada a importância do papel da escola 

e da comunidade de profissionais da educação trabalharem sistematicamente, o 

ensino da dança pode ser melhor pedagogicamente desenvolvida no dia a dia da 

escola.  

          Assinalando o desafio proposto pela questão, pode-se afirmar que a ciência 

como objeto de investigação humana, tem assegurado espaço de estudos científicos 

na reflexão de diversas formas de manifestações culturais sobre a dança no 

desenvolvimento psicomotor do ensino infantil e de recomendações para o ingresso 

obrigatório da disciplina de Educação Física nos currículos escolares, desde que as 

políticas públicas de investimentos culturais sensibilizem-se mediante à importância 

da mesma para a construção de uma sociedade saudável e equilibrada.   

          Observando os desafios de ensinar a dança para a criança, como 

desenvolvimento psicomotor no processo educacional, considerando as diversas 

formas de ensino, recursos e métodos utilizados pelos professores em sala de aula, 

pressupõe-se um problema através da seguinte pergunta: Como podemos analisar a 

dança em sua evolução histórica e educacional no âmbito do desenvolvimento 

psicomotor no ensino infantil?  

          O objetivo geral da pesquisa consistiu em compreender a importância da 

dança como objeto de investigação científica e de reflexão teórica da Arte no 

desenvolvimento psicomotor da pessoa. Os objetivos específicos foram: No primeiro 

capítulo, analisar a abordagem sobre a dança em sua evolução histórica, no 

segundo capítulo, inferir teoricamente a observação sistemática a respeito da 

origem, abordagem, dinamismo e compreensão do desenvolvimento da 
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psicomotricidade humana, e no terceiro capítulo definiu-se o objetivo específico de 

avaliar sobre como o processo educacional pode ter relação direta com o 

desenvolvimento da psicomotricidade na vida escolar considerando as diversas 

fases e dimensões do ser humano.    

          No que confere à metodologia utilizada optou-se pelo caminho da revisão 

bibliográfica por meio de pesquisas em sites, trabalhos científicos (artigo científico, 

tese de mestrado e tese de doutorado), livros, blogs e revistas, buscando selecionar 

autores consagrados e reconhecidos mundialmente no debate e escritos caloroso 

sobre o tema ora discutido em questão, optando ao mesmo tempo pela seleção de 

ideias conceituadas de alta relevância teórica.   
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2.  A IMPORTÂNCIA DO AVANÇO HISTÓRICO DA DANÇA 

 

      A importância da dança na vida humana com todas as suas necessidades 

física, biológica e de saúde tem registrado um histórico de evolução na sociedade 

contemporânea que remonta-se desde os tempos antigos. Há afirmações 

sistemáticas e documentações comprovadamente históricas que revelam um 

conjunto de valores da dança na vida do ser humano, sem a qual o desenvolvimento 

de determinada habilidades pessoais seriam impossíveis de serem realizadas. 

Nessa visão dimensional afirma-se que: 

O ser humano antes de falar, já dançava. A dança foi sua primeira 
manifestação social, uma prática corporal que nasceu junto com ele, 
servindo para ajudá-lo a firmar-se como membro de sua comunidade. É 
uma das formas de manifestação da raça humana por meio de seu corpo, 
constituindo consequentemente parte significativa de seu patrimônio cultural 
(VARGAS, 2007, p. 43). 
 

          Analisando os elementos do contexto ressaltado por Vargas, a dança serviu 

como primeira manifestação corporal capaz de construir uma identidade social 

sólida, e observa que “antes de falar, já se dançava” sinalizando de forma clara, a 

ideia de tradição, de experiências milenares que a dança se expressou no 

desenvolvimento de suas múltiplas formas ao longo dos tempos.  

          De acordo com Laban (1990) a dança se expressa na comunicação entre as 

pessoas, desenvolve habilidades e auxilia na estruturação dos elementos ligados à 

linguagem oral dentro do mundo da linguagem artística.  Esse entendimento pelo 

qual é fundamental para a prática no âmbito educacional se aprimora no exercício 

do dia a dia.  

          Na sequência do contexto sobre a importância da dança, é interessante 

ressaltar a ideia de Barreto (2008) o qual para ele “dançar, é um dos maiores 

prazeres que o ser humano” pode desfrutar. Uma ação que traz uma sensação de 

alegria, de poder e de euforia interna e, principalmente de superação dos limites dos 

seus movimentos”, deixando claro o entendimento da dança como expressão de 

emoções que se corporifica através de gestos concretos em movimentos ondulados. 

(BARRETO, 2008, p. 01 e p. 125). 

          De acordo com Barreto (2008), a dança produz alegria, euforia, boa sensação 

humana que excede as limitações do esforço humano, “dançar é expressar emoções 

por meio do corpo” afirma categoricamente Barreto, explicando em seu 
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entendimento sobre os benefícios da dança nas áreas mais específicas. Outrossim, 

mais do que uma teoria filosófica da dança como desenvolvimento psicomotor, ela 

revela seu potencial a partir do conteúdo, formas e resultados extremamente 

benéficos, senão vejamos o pensamento de Pereira (2001):   

[...] 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 os 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 com sua corporeidade por meio 
dessa atividade (PEREIRA, 2001, p.61). 
 

          Destaca o autor acima que a essência da dança como alavanca do 

desenvolvimento das habilidades humanas na história da arte se destaca 

intrinsecamente pelas necessidades que a pessoa, a considerar possui desde as 

primeiras tenras idades. Paralelo a tais necessidades, a escola se apresenta como 

um elo fundamental na construção do saber, muitas vezes revelados nos talentos, 

na desenvoltura, na sistemática movimentação do corpo, tudo feito com harmonia, 

combinação, profunda inspiração na imaginação e nos sentimentos do homem.  

          De outro modo, também pode-se afirmar que a dança pode conjugar dois 

verbos que tem em si uma inter-relação – integrar e expressar, que significa unificar 

em conjunto ações recíprocas que ganham dimensão individual e coletiva, processo 

esse que o aluno deve assimilar em seu aprendizado a atenção focado nos detalhes 

sutis que a dança exterioriza em sua expressão corporal. 

           Parafraseando as palavras de Barreto (2008) “a dança é uma forma de 

integração e expressão tanto individual quanto coletiva, em que o aluno exercita a 

atenção, a percepção, a colaboração e a solidariedade”, ou seja, é onde existe uma 

percepção abrangente até chegar à capacidade de dimensionar a beleza, a 

essência, o âmago da dança, sobretudo por se tratar de uma expressividade rítmica 

feita coletivamente e a solidariedade como forma de cooperar na harmonia de sua 

desenvoltura. (BRASIL, 1997, p.58 apud BARRETO, 2008, p.102). 

 

2.1 A DANÇA NOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS – PCN’S E NA 

LEI DARCY RIBEIRO 9.394/96   

        

           Ao lançar luzes num breve olhar sobre a retrospectiva histórica do Brasil, 

verificou-se apontar como objetivo referencial comum para a educação de todos os 
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estados da federação brasileira, os chamados - Parâmetros Curriculares Nacionais, 

PCN’s (BRASIL, 1997), cuja a proposta do Ministério da Educação e do Desporto 

(MEC), foram datadas de 1997, 1998 e 1999, para a abordagem curricular da 

educação básica.  

            Nessa iniciativa, afirma-se que assumiu o rosto de política pública quando ao 

estabelecer-se como meta educacional para a qual devem convergir as ações 

políticas do Ministério da Educação e Cultura. Nessa linha de raciocínio, vale 

ressaltar o que os PCN’s, traz em seu conteúdo de orientação com relação a 

disciplina da Arte no contexto das políticas públicas para a educação nacional.  

            Gomes e Nogueira (2008), recorda que o PCN (BRASIL, 1997), orienta os 

professores que trabalham com Arte sobre os “caminhos, conteúdos, linguagens e 

critérios de avaliação” cujo objetivo principal consiste na expansão das 

possibilidades de alcançar os profissionais de Educação Artística, apontando para o 

Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE como novas diretrizes no processo 

de educação, sinalizando-se para a diretrizes da política educacional. (GOMES E 

NOGUEIRA, 2008, p. 587). 

            No campo educacional, alguns avanços significativos são importantes como 

destaque para o registro histórico da dança no parâmetro nacional. É Igualmente 

importante lembrar a menção do advento sobre a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996, 

Art. 26, § 2º) que garantiu sistematicamente que o ensino da Arte, formalmente 

representado como um “componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 

educação básica, possa promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

            Seguindo a linha de experiência de caminhada na aplicabilidade da referente 

lei, embora tenha sido um passo significativo no âmbito da legislação educacional, o 

sistema e as instituições educacionais abarcaram muitos problemas que são 

verdadeiros desafios a serem superados no cotidiano do ensino. Aqui, entra um 

pouco, a preocupação com a atenção da dimensão estrutural do currículo escolar e 

das metodologias de ensino adotadas na prática pedagógica no interior da escola.   

              Nesse ínterim, vale ressaltar o que reza os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN’s quanto à obrigatoriedade do ensino da arte como disciplina a ser 

trabalhado pedagógica e didaticamente nas escolas públicas e a serem planejadas a 

partir dos currículos regulares da educação básica, e onde se destaca que a dança, 
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é um elemento essencial nas atividades escolares, e devem ser inseridas como 

componente disciplinar para o desenvolvimento do alunado.  

            Frente a essa realidade, a formulação dos objetivos traçados 

sistematicamente se aplica em alguns critérios importantes a ser ressaltado por 

Neves (2008), a exemplo, da “utilização de materiais específicos, para que os 

educandos possam conhecê-los e utilizá-los em trabalhos manuais e criativos” ou 

seja, onde a Arte, o contexto, a cultura, em diferentes visões, produto artístico, 

organização e informação constituem os elementos essenciais de vida da dança 

(NEVES,2008). 

           Na complementação da ideia sobre a proposta dos PCNs no que se refere a 

educação no campo da arte, de forma abrangente, há de se considerar também o 

aluno como pessoa fundamental no processo de aprendizagem para o incentivo da 

criação artística. Com relação aos critérios propostos nos PCNs, Barreto (2008), 

apresenta a seguinte argumentação:  

Esses critérios propostos são fundamentais para que o ensino da Arte, na 
educação formal, não se torne novamente o exercício de reproduzir e 
transmitir habilidades técnicas, informações sobre a arte desconectada da 
realidade dos educandos e da proposta pedagógica das escolas. Ou, ainda, 
que este ensino estimule a expressão “natural e espontânea” dos 
indivíduos, sem que se passe pela sensibilização, conscientização e 
reflexão sobre o significado dessas práticas (BARRETO, 2008, p. 99). 
 

           De acordo com Barreto (2008), não seria suficientemente apenas a aplicação 

de um método criterioso para o alavancamento da Arte como disciplina, mas 

principalmente a devida atenção ao tipo ou forma de ensinamento capaz de produzir 

através da arte informações importantes que estejam plugados diretamente à 

realidade dos educandos e da proposta pedagógica que a escola vem 

desenvolvendo em sua prática cotidiana.  

           Por outro prisma, ainda ressalta o autor, que tal ensino em seu contexto, 

tomando como objeto de análise educacional, é de fundamental importância que a 

arte em suas modalidades, possam fluir de forma “natural e espontânea” na vida 

escolar do aluno, considerando significativamente a prática pedagógica a ser 

intermediada pela reflexão, conscientização e sensibilização.  

          Para Magalhães (2002, p. 164-165), a dança na Arte no Brasil, inserida no 

currículo disciplinar escolar, desenvolve habilidades extraordinárias na vida do aluno, 

mas para tanto, muitos desafios representam obstáculos que precisam 

gradativamente serem superados, assim, nesse sentido, o autor exemplifica 
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apontando para “a inexistência de recursos humanos, a inexperiência pedagógica e 

a consequente falta de questionamentos”, o que para ele é uma situação que 

cuidadosamente precisa ser repensado frente às reformas curriculares estabelecidas 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a lei 9.394/96 o qual busca 

consonância  plena com os critérios formais dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

legitimados pelo Ministério de Educação do Governo Federal.  

           Magalhães (2002), ressalta também de modo particular, algumas dificuldades 

que representam motivos de erros conceituais e metodológicos no âmbito do 

processo permanente do ensino e aprendizagem da Arte aplicada nos campos da 

teoria e da prática nas escolas do Brasil, e destaca a falta de recursos humanos, a 

fragilidade no método pedagógico, a ausência de críticas e questionamentos, razões 

pelos quais foram apontados pelo Parecer nº 540/77. 

          O autor ainda destaca uma necessidade premente com relação a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB/96, o qual propôs alguns importantes 

desafios de reforma referente ao papel do ensino da Arte na educação escolar, o 

que resulta em muitos percalços para os profissionais da educação que trabalham 

diretamente com as temáticas da dança no ensino da Arte, a começar no ensino 

infantil.   

          De outro modo, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, forçou de 

modo interessante os profissionais da educação a refletir, segundo a argumentação 

de Magalhães (2002), sobre “como os cursos de Licenciatura em Artes estão 

preparando o professor para um posicionamento crítico frente às novas perspectivas 

teórico-metodológicas subjacentes nos documentos propostos pelo MEC? [...] aqui, 

demonstrando claramente que existe um entendimento pedagógico cristalizado a 

respeito do ensino de hoje, correspondido aos critérios estabelecidos pelas 

propostas da política atual e das políticas de orientação curriculares em Artes 

comparado à postura profissional desses professores. 

             Se a dança para Fux (1983), é um meio em que a criança pode criar e 

transformar-se encontrando a felicidade, logo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) quanto a ciência das Artes e as orientações do Ministério da Educação 

devem estar atentos para a realidade cotidiana do aluno, buscando ressignificar o 

sentido da dança no meio escolar. 
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3.  NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DA PSICOMOTRICIDADE  

 

           É sabido que indo à gênese da história da psicomotricidade no final do século 

XIX, nesse período encontramos algumas pistas científicas feitas por estudiosos que 

registraram, no âmbito das pesquisas da neurologia, algumas descobertas 

interessantes que gradativamente foi evoluindo o conhecimento referente ao 

desenvolvimento psicomotor. Nesse contexto, Imai (2007), explica que “a partir da 

necessidade médica de encontrar uma área que explique certos fenômenos clínicos, 

nomeou-se, pela primeira vez, por volta de 1870, o termo Psicomotricidade”.  

         De acordo com Imai (2007), fazendo referência aos estudos de Andrade 

(1984), há uma classificação de três grandes frentes cronológicas de abordagens 

umbilicalmente ligadas à ciência da psicomotricidade que trazem contribuições 

substanciais aos estudos psicomotores, a saber: a abordagem psiconeurológica, 

datada na década de 60, a abordagem psicogenética historicamente registrada na 

década de 70 e a psicanalítica também na década de 70. Mas, percebe-se aqui a 

necessidade de acrescentar uma quarta abordagem, que é a neuropsicológica no 

contexto da década de 60, inclusive com influência muito significativa no campo da 

psicomotricidade. (IMAI, 2007, p.25). 

          É interessante mencionar que, considerando conceitualmente algumas 

definições encontradas na obra denominada de “Dicionário de Psicomotricidade”, 

escrito por Hurtado (1991, p.91), ressalta-se que “a psicomotricidade como ciência 

da educação enfoca a unidade indivisível do homem, constituída pelo soma e 

psique, educando o movimento ao mesmo tempo em que põe em jogo as funções 

intelectuais”, deixando claro o entendimento do foco principal da psicomotricidade.   

           Tratando do desenvolvimento natural dos estudos sistemáticos feitos sob 

diferentes concepções que diversos teóricos debruçaram-se durante um longo 

período, Fonseca (2009), é preciso no acompanhamento da informação referente à 

dinâmica do movimento humano a seguir:  

O movimento humano é sempre um movimento situado; ele é sempre uma 
relação significativa entre a situação e a ação, é sobretudo a concretização 
de uma presença dinâmica no mundo, que caracteriza e dimensiona a 
experiência pessoal (FONSECA, 2009, p. 174). 

 
          Lendo nas entrelinhas de cada minucioso movimento efetivado dinamicamente 

pelo corpo humano, Fonseca (2009), quase que desmistifica uma especificidade de 
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ação corporal que revela direção, precisão, organização, sistematização dos 

movimentos do corpo, coordenação, e até programação natural da pessoa em suas 

dimensões em geral, (anatômica) e particular (corporal). Por isso, entende-se que a 

Psicomotricidade realiza uma pesquisa mais abrangente sobre o movimento. 

          No mais, sobre uma linha de definição, a psicomotricidade pode ser definida 

como “uma ciência que tem por objeto o estudo do homem através do seu corpo em 

movimento nas suas relações com seu mundo interior e exterior” (SPB apud, 

ALVES, 2008, p.15), apontando o universo do homem em dois “mundos” 

unilateralmente apostos e opostos ao mesmo tempo. 

          Na mesma linha de raciocínio contextual Chazaud (apud ALVES, 2008, p.15), 

afirma que a psicomotricidade: “Consiste na unidade dinâmica das atividades, 

gestos, das atitudes e posturas, enquanto sistema expressivo, realizador e 

representativo do “serem-ação” e da “consciência” com outrem”, formulando um 

conceito, desse modo, particularmente padrão de extensão universal, consensual 

dentre muitos teóricos estudiosos do assunto que expressaram suas ideias e 

conceitos a respeito do desenvolvimento da psicomotricidade.   

          Em outras tentativas de explicações, dessa vez, Alves (2008), confirma 

categoricamente que “a psicomotricidade envolve toda a ação realizada pelo 

indivíduo, que represente suas necessidades e permitem sua relação com os 

demais. É a integração psiquismo-motricidade”, ou seja, explora aí as dimensões da 

“ação”, das “necessidades do indivíduo”, do “âmbito das relações”, numa junção, 

segundo ele, entre o “psiquismo-motricidade” dando a entender toda a ação do 

homem em seu movimento perpassa por um conjunto de elementos constitutivos em 

suas várias expressões. (ALVES, 2008, p.15). 

          Na esteira dessa mesma pesquisa supracitada, em cálculos variáveis e 

avaliada pelo teste denominada “Escala de Desenvolvimento Motor” (EDM), de 

autoria de Francisco Rosa Neto (2002), o qual faz a avaliação dos aspectros da 

motricidade temporal, corporal, espacial, global, fina, lateral, e de equilíbrio. Nessa 

linha de pensamento sistematizado, a Escala de Desenvolvimento Motor 

compreende:  

Um conjunto de provas muito diversificadas e de dificuldade graduada, 
conduzindo uma exploração minuciosa de diferentes setores do 
desenvolvimento. A aplicação em um sujeito permite avaliar seu nível de 
desenvolvimento motor, considerando êxitos e fracassos, levando em conta 
as normas estabelecidas pelo autor da escala. (ROSA NETO, 2002, P. 30). 
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           De acordo com Rosa Neto (2002), teoricamente explicar a psicomotricidade 

do corpo humano tem lá suas complexidades. Ademais, fica claro o entendimento 

sobre como se faz um pouco o procedimento da “Escala de Desenvolvimento Motor”, 

que segundo o autor, está mais que provado tendo como resultado o nível de 

desenvolvimento motor dos movimentos do corpo humano dentro de uma avaliação 

ora positiva ou negativa, porém sobretudo sempre produtiva no âmbito da 

psicomotricidade. 

 

3.1 DE COMO A PSICOMOTRICIDADE FAVORECE O PROCESSO DE 

EDUCAÇÃO 

 

           Considerando a análise de ideias que afloram a discussão da 

psicomotricidade na educação, conforme apontou Lapierre e Le Boulch sobre o 

pensamento de Oliveira (1997, p.36), afirmam que “a educação psicomotora deve 

ser uma formação de base indispensável a toda criança”, sinalizando a 

essencialidade da temática para o ensino no âmbito infantil. De igual modo, Le 

Boulch (1992, p.24), complementa ainda, que “ela condiciona todos os aprendizados 

pré-escolares e escolares [...] deve ser praticada desde a mais tenra idade; 

conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações, difíceis de corrigir 

quando já estruturadas”, dimensionando assim, a ideia sobre a importância 

fundamental que a educação psicomotora tem para o início do processo de 

escolarização.  

           Persistindo no processo de educação, a autora Alves (2008), afirma 

religiosamente que “a psicomotricidade favorece a aprendizagem quando reconhece 

que diferentes fatores de ordem física, psíquica e sociocultural atuam em conjunto 

para que se dê a aprendizagem” (ALVES, 2008, p. 136), ou seja, entendendo que 

quanto mais a ciência que estuda a psicomotricidade revela suas funções, suas 

atribuições, características, condições e essencialidade.  

           E, em meio a esse processo de evolução do conhecimento, quanto mais o 

conhecimento científico sobre a psicomoticidade for revelado através dos estudos 

teórico, mais facilita o processo do ato de saber aprender na relação educacional.  

Em atenção a um estudo sistemático, com relação aos aspectos psicomotores, de 

acordo com o pensamento de Alves (2008), são apresentados da seguinte forma:  
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Coordenação Motora: É a capacidade da coordenação de movimentos 
decorrentes da integração entre o comando do cérebro e unidades motoras 
dos músculos e articulações. Assim, envolve grandes pares musculares e 
prevalece a execução de gestos e atitudes amplas, como andar, correr e 
saltar. Coordenação Motora Fina: Envolve pequenos grupos musculares.  
(NEVES, 2008,p.78). 
 

           Neves (2008), ressalta dois aspectos importantes que formulam algumas 

explicações, a saber – a coordenação motora e a coordenação motora fina. Ambas, 

envolvem particularidades na capacidade de movimentação que envolve 

basicamente partes constitutivas do cérebro, músculos e articulações expressos no 

andar, correr, saltar, escrever ou digitar, partes fundamentais que expressam 

características peculiares do corpo humano.            

           O entendimento do processo de coordenação motora organizado e 

sistematizado é fundamental para o conhecimento profissional da área educacional. 

Rosa Neto (2002), em sua reflexão, propõe a ideia da sistematização de alguns 

elementos básicos da motricidade em suas tarefas, a saber segundo ela, pontua o 

“equilíbrio, que é o estado de um corpo quando as forças distintas que atuam sobre 

ele se compensam e anulam-se mutuamente, contudo, do ponto de vista biológico, é 

a possibilidade de se manter em postura, posições e atitudes”.  

           Com essa explicação, Rosa Neto (2002), apresenta a “base primordial de 

toda ação diferenciada dos segmentos corporais, que podem ser dinâmicas ou 

estabilizadoras, cuja tarefa foi para os alunos de 4 anos, ficar com o tronco 

flexionado e para os de 5 anos permanecer na meia ponta”, deixando claro o 

entendimento sobre o procedimento correto a ser trabalhado a respeito do equilíbrio.  

           Para Imai (2005), se olhar para o cotidiano escolar, se identifica facilmente 

alguns exemplos que podem sinalizar certas dificuldades de ordem psicomotora, a 

saber em muitos casos, “os primeiros indícios de possíveis atrasos ou dificuldade 

psicomotora poderão ser percebidos na criança, desde cedo”. 

           Aqui, o professor tem um papel fundamental que é o de fazer o 

acompanhamento diário em sala de aula, observando os aspectos na realização das 

atividades e ações que, de acordo com o desenvolvimento psicomotor da criança, é 

esperado que realize ou não as tarefas ou apresente dificuldades na sua execução.  

           Portanto, com relação aos indícios de atraso psicomotor, alguns “sinais” 

notados na criança, antepõe determinadas situações, a exemplo da “presença de 

atraso no seu desenvolvimento motor, dificuldades em atividades dinâmicas como 
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correr, pular ou saltar e orientar-se no espaço físico, como: localização, forma, 

quantidade, ordem ou sequência de tamanho”, caracterizando traços peculiares 

manifestados no comportamento do indivíduo. (IMAI, 2005,p.221-222). 

            Desse modo, os exemplos afirmativos acima, são casos ou situações 

inerentes a algumas dificuldades experienciadas no comportamento das crianças 

que desenvolve sua psicomotricidade no processo de educação do ensino escolar. 

De um simples atraso no desenvolvimento motor, passando por uma pequena queda 

de equilíbrio, dificuldades de correr, pular, saltar e até dificuldade para se adequar 

ao tempo, espaço físico, ritmo de uma música ou som representam sinais que 

chamam a atenção para o andamento do processo de aperfeiçoamento da 

psicomotricidade.  

            Desenvolvendo um primoroso trabalho  no campo da psicalítica, fazendo 

referência de Cabral (2001), numa interessante abordagem sob o título de 

“Psicomotricidade Relacional”, de abrangência no campo escolar e clínico,  que na 

linha terapêutica, é estudado minuciosamente a área do “inconsciente através da 

intervenção corporal”, que na atuação do jogo corporal, a autora explica que “a 

Psicomotricidade Relacional no campo escolar utiliza-se do simbolismo do jogo para 

sua intervenção terapêutica e para promover o desenvolvimento mais harmonioso 

das crianças que a vivenciam em escolas e creches” (CABRAL, 2001, p.23).  

            Na tentativa sistemática de Cabral (2001, p. 89) explicar o objetivo da 

psicomotricidade relacional, a autora afirmar categoricamente que “ consiste no 

movimento em que o corpo possa encontrar-se vivo na escola, constituindo-se num 

instrumento de expressão e de relação do sujeito com o grupo, a própria escola, e 

com a aquisição de conhecimentos e o aprendizado”, deixando claro como se quer 

chegar em termos de dinamicidade, formas de interatividade, expressividade e 

movimentação corporal da pessoa com o convívio no meio social.  

            Diante dos desafios que a psicomotricidade relacional no cotidiano do aluno 

na escola, é interessante observar que a coordenação motora fina “é mais presente 

nos membros superiores, onde se permite dominar o manuseio de objetos, e que 

sua execução baseia-se em movimentos de lançar, escrever e digitar, deixando claro 

o entendimento de que é possível compreender a ciência humana através dos 

estudos e pesquisas aprofundada e poder a escola contribuir melhor com um 

aprendizado harmonioso dos alunos.  (NEVES, 2008,p.78). 
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4.  FORMAÇÃO E PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

          Tratando da educação infantil, sua importância, suas dimensões a serem 

exploradas, métodos de ensino, o que passa inclusive pela formação do professor 

de educação infantil, representa um grande desafio para a ciência da 

psicomotricidade, sobretudo, em especial para as crianças na faixa etária específica 

entre os 3 a 5 anos.  Por isso, se fala muito também no aspecto de formação 

continuada para os professores que estão sistematicamente à disposição no 

trabalho voltada para essa área.  

A experiência de formação continuada em serviço desenvolvida exigiu uma 
breve retomada de conceitos nessa área e a explicitação de tal escolha. A 

formação no campo psicomotor delimitou o foco da formação [...]. (IMAI, 
2007, p. 14). 
 

           De acordo com Imai (2007), a formação continuada merece destaque ao se 

tratar de uma área importante, sobretudo especificamente no âmbito da 

psicomotricidade infantil que requer uma preparação detalhada, pormenorizada, 

planejada, organizada e sistematizada. Interessante observar também a explicação 

esclarecedora da necessidade que aos poucos foi surgindo na definição de 

conceitos teóricos com documentações comprobatórias.  

           Ademais, a análise desse contexto provoca a reflexão sobre uma visão da 

abordagem do paradigma da evolução psicomotora, passando pela evolução 

cognitiva até desembocar no período de estágios. Nesse sentido, Imai (2007), 

afirmar categoricamente em linhas gerais que “os estágios de desenvolvimento 

psicomotor e cognitivo ocorrem de forma interdependente”, porém, assinala trata-se 

de também que trata se de uma “abordagem coerente com a atividade educacional”, 

permitindo aflorar naturalmente um tipo de desenvolvimento que auxilia no processo 

de ensino e aprendizagem da criança. (IMAI, 2007, p. 14). Nessa linha de raciocínio, 

Alves comenta à miúde:  

O desenvolvimento da criança só será progressivo a partir do momento que 
ela realizar por si mesma as suas ações, exercitando seus músculos, 
aperfeiçoando seus movimentos, tomando decisões, treinando a 
coordenação e a concentração, exercendo, assim, todas as atividades 
psicomotoras que necessitem de repetição e de conscientização para se 
aperfeiçoarem (ALVES, 2008, p. 52).  
 

           Asseverando o aspecto progressivo sobre o desenvolvimento da criança, 

Alves (2008), ressalta à condição, a dinâmica natural das ações dos “músculos, 
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movimento corporal” conciliando com o exercício de “treinamento, coordenação, 

concentração”, formando um conjunto de atividades psicomotoras inerente ao corpo 

humano. Esse processo de educar para a psicomotricidade infantil decorre de um 

trabalho pedagógico de preparação por parte do professor no exercício de sua 

função.  

          Focando na questão do movimento que é um aspecto importante a se 

considerar sistematicamente no campo da psicomotricidade, vale destacar o 

pensamento de Go Tani (2013), ao afirmar asseguradamente que “conhecer acerca 

de como melhorar a qualidade do movimento significa ser capaz de identificar os 

processos e procedimentos essenciais à aquisição de habilidades motoras”, 

revelando dessa forma o desafio de satisfazer a necessidade de identificar os 

chamados “processo e procedimentos” do trabalho em movimento.  

          O foco sobre a importância do movimento é ampliado para o campo da 

educação que, em termos de conhecimento é importante buscar, dominar, ampliar, 

aprofundar e aperfeiçoar esse mesmo conhecimento com fim de melhorar a 

habilidade psicomotora, por isso, “em outras palavras, em vez de procurar melhorar 

a habilidade motora, o que se busca é a aquisição de conhecimentos sobre como 

melhorar essa habilidade”. (GO TANI, 2013, p.513). 

            Na esteira da estratégia didática e pedagógica do professor em sala de aula, 

Go Tani (2013), aponta uma ideia interessante referente às sistematizações dos 

alunos, que segundo ele, merece atenção frente às evidências figuradas em 

registros iconográficos e escritos onde se destacam aspectos interessantes 

aprendido nas aulas, “sendo apontadas nos desenhos com reforço da linguagem 

escrita”, de acordo com o autor.  

            Como resultado desse trabalho minucioso, há de se salientar a questão do 

conteúdo de ensino os quais “levaram a uma melhora na aquisição das habilidades 

motoras, especialmente, nas situações em que mantiveram uma relação direta com 

a demanda de processamento” segundo o qual explica ainda o autor que “passaram 

a configurar-se como um saber importante para serem aplicadas nos momentos de 

prática” (GO TANI, 2013, p.514).  

            Observa também de modo interessante que, o conteúdo apropriado de 

ensino potencializa a capacidade das habilidades motoras, cristalizando a ideia de 

um saber importante a ser utilizado na prática dos. (GO TANI, 2013). 
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4.1 CONQUISTAS DA PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

              O processo de construção dos passos dados em direção à educação infantil 

(EI) no Brasil, foi fundamental para o aparecimento da dança como desenvolvimento 

psicomotor na educação infantil, sobretudo quando se rememora as origens desse 

processo. Porém, uma dimensão importante a frisar aqui é referente as conquistas 

feitas pela Educação infantil pelas quais “merecem destaque os recentes avanços 

na Legislação Brasileira. Esses avanços outorgaram, oficialmente, à EI como 

primeira etapa da educação básica”.  (IMAI, 2007,p. 14).  

          Apontando o exemplo do fundamento jurídico, vale frisar que “O direito da 

criança à educação, ofertada em creche e pré-escola até os 6 anos de idade, foi 

garantido pela Constituição Brasileira de 1988”. (IMAI, 2007). É sabido, portanto que 

no Brasil, a educação passa a ser de fato e de direito um dever do Estado, porém é 

interessante destacar um ponto importante no artigo 208, inciso IV, o qual reza de 

forma clara e determina religiosamente que:   

O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: 
atendimento em creche e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 
idade”. A educação de crianças até os 6 anos foi assegurada pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no 9.394/ 96. A educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança [...]. (IMAI, 2007, p. 15). 
  

          Observa-se claramente que para que a dança pudesse chegar até a escola, a 

educação infantil pudesse ocupar um espaço pedagógico no desenvolvimento 

psicomotor infantil e os direitos da criança tivesse a garantia certa rumo a formação 

de seus educadores na escola no âmbito da especificidade psicomotora, logo se 

conclui que houveram muitas medidas política, disciplinar, de normatização das leis 

que subsidiaram o suporte necessário para a consecução de tamanhas conquistas.  

          Na sequência da legislação, ganha destaque de capital importância a 

ferramenta jurídica da “Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, no 

9.394/ 96, que aponta em seu artigo 30, o mantimento da divisão creche para 

crianças de 0 a 3 anos e pré-escola para crianças de 4 a 6 anos, a saber pensado 

para o âmbito sistemático da educação infantil será oferecida em: “I - creches, ou 

entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade II - pré-escolas, 

para as crianças de quatro a seis anos de idade”, o que viabiliza notadamente 
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possibilidades de ações estruturais que oportunizam espaços físicos para que se 

desenvolva a dança em seu desenvolvimento psicomotor na escola.   

 

4.2 Passos de construções da criança no desenvolvimento psicomotor 

 

          Na linha de raciocínio de Peter Moss (2002), explica-se um esquema 

interessante a respeito das construções da criança a qual reflete no 

desenvolvimento psicomotor, e que se torna interessante observar na medida em 

que se acompanha sistematicamente o comportamento cotidiano da criança desde 

sua fase menor até a fase adulta, de maneira que se possa ter dados suficientes 

para estudar e distinguir a sua psicomotricidade dentro ou fora da escola.   

           No mapa mental, resultado de anos de estudos elaborados por 

pesquisadores na área de psicomotricidade, a exemplo de Moss (2002), afirma 

categoricamente as construções mentais da criança produzem imagens distintas 

como “uma tábula rasa, ou um recipiente vazio esperando para ser preenchido com 

conhecimento e identidade”, denotando o espaço fértil que existe na cabeça da 

criança, e reconhece a necessidade de acompanhamento, de reconhecimento 

também na linguagem da criança. (MOSS, 2002, p.239).  

          No entendimento de Moss (2002), com influência direta ou indireta, entendida 

ou subentendida, implícita ou explícita, interna ou externa, a criança tende a 

construir teoricamente por meios metafóricos, imagens resultantes do processo de 

formação educacional psicomotor na escola. Essa linha de pensamento se confirma 

em autores consagrados, reconhecidos por seus trabalhos na área, a exemplo de 

Piaget (1975), o qual abordou organizadamente um estudo aprofundado sobre o 

estágio cognitivo da criança desde a infância, a saber, basicamente sistematizado 

em seis fases construtivas no campo teórico:  

Na primeira fase, do nascimento até o primeiro mês, o comportamento do 
bebê é caracterizado pelo predomínio dos reflexos hereditários. Na segunda 
fase, do primeiro ao terceiro mês, o bebê coordena os movimentos da mão 
com a boca, começa a perceber suas mãos, consegue levar seu polegar à 
boca e se vira na direção do som. Na terceira fase, do terceiro ao sexto 
mês, o bebê pega o que vê. Na quarta fase, do oitavo ao décimo segundo 
mês, o bebê coordena os esquemas. (PIAGET, 1975, p.30).  
 

          De acordo com Piaget, as plausíveis demonstrações sobre as fases de 

nascimento de um bebê têm suas explicações nas questões hereditárias, sobretudo 

na primeira fase o qual se caracteriza mediante a descoberta do que ele chamou de 
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“egocentrismo inconsciente”. Na sequência de suas elucidações científicas, em 

segunda fase, já há sinais de coordenação no movimento da mão do bebê que 

revela o início da capacidade motora, sendo-o induzido pela atração do som. Em 

terceira e quarta fase, explica mais a fundo o autor, que o bebê já consegue 

coordenar melhor seus movimentos e até mesmo reproduzi-los minimamente 

organizados. Na sequência, esclarece Piaget (1975), que:   

Na quinta fase, do décimo segundo ao décimo oitavo mês, a criança 
começa a experimentar para observar o que acontece, não repete os 
mesmos movimentos. Tenta usar os objetos para atingir seu objetivo, como 
exemplo, puxa com um bastão o brinquedo que está longe. (PIAGET,1975, 
p.15).   

 

           De modo claro, fica o entendimento de que na quinta fase da criança, a 

experimentação passa a ser objeto de observação das coisas que acontece ao seu 

redor e não há reprodução de movimentos, no entanto, há uma característica 

interessante a se observar sistematicamente no comportamento psicomotor do bebê 

entre a faixa etária do décimo segundo ao décimo oitavo mês.  

          E acrescenta de modo a analisar que, “nesse período surgem as reações 

circulares, repetições de gestos que podem produzir uma ação interessante.  O bebê 

passa a procurar o objeto desaparecido sempre no primeiro lugar em que o viu 

desaparecer”, deixando claro a compreensão do processo de desenvolvimento 

psicomotor da criança, observando um comportamento que ele chamou de “reação 

típica”. (PIAGET,1975, p.31). E aprofundando um pouco mais a explicação 

supracitada de Piaget (1975):  

a noção de permanência do objeto contribui para reduzir o egocentrismo do 
bebê, possibilitando a discriminação entre si mesmo e o meio externo. 
Surgem as ações intencionais, os atos de inteligência; o bebê, por exemplo, 
afasta a almofada do chão, que o impede de alcançar o objeto desejado. 
(PIAGET,1975, p.31). 
 

          Todo esse aparato de informações pormenorizadas constatada por Piaget 

serve como arcabouço de conhecimentos na construção do processo de 

desenvolvimento psicomotor da criança, sobretudo para o professor formador que irá 

trabalhar o acompanhamento cotidiano do aluno no processo de educação infantil. 

           Apontando a referência do assunto para outro autor de renome, vale observar 

os escritos de Wallon (2010), quando registrou seus pensamentos nos campos 

científicos da sociologia, da pedagogia, psicologia, neuropsiquiatria, o qual abordou 
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diferentes temas, mas que em termos específicos buscou referir-se constantemente 

à educação: 

em muitos países os acontecimentos dos últimos anos estão atingindo os 
jovens para as fontes de sua vida orgânica e moral: desnutrição, 
desintegração familiar, insegurança, tentações diversas. Os danos 
pertencem, em grande parte, ao plano psíquico. Eles têm o seu lugar na 
nossa revista (WALLON, 2010, p.24). 
 

           Nos muitos países estão os holofotes dos acontecimentos que em termos de 

ensino, e aí entra a psicomotricidade infantil como eixo integrado à educação infantil 

escolar que estuda o seu desenvolvimento, sua história, evolução, processos, 

procedimentos, natureza, tipologias e tantos outros segmentos de estudos 

assinalados pela teoria dos grandes especialistas no assunto em questão. E, ainda 

acrescenta o autor que há um princípio a afirmar: 

todo ensino seja aceito com prazer, que ele seja esperado, desejado, que 
ele responda a uma necessidade, a uma curiosidade, à solução de uma 
dificuldade vivida pela criança. Segue um terceiro princípio segundo o qual 
é preciso colocar na base de todo ensino a observação concreta e a 
experimentação. (WALLON, 2010, p.27). 
 

           Assim, Wallon (2010), frisa na sequência de suas ideias que “todo ensino” 

obedece a um princípio, que traduzido, deve espertar na criança uma certa 

curiosidade pelo conhecimento. Essa informação é importante para a tomada de 

consciência na medida em que se vai despertando dentro da realidade dele a 

observação concreta da chamada experimentação que é um objeto de reflexão, 

estudo e ação de toda criança que passa por esse processo de ensino.  

          No pensamento de Piaget (1976), “o desenvolvimento do conhecimento é um 

processo espontâneo, ligado ao processo total da embriogênese e ao 

desenvolvimento do corpo, do sistema nervoso, das funções mentais e da totalidade 

das estruturas do conhecimento, deixando claro o entendimento que esse processo 

de desenvolvimento do conhecimento passa por outros processo interligados entre 

si, interdependentes, socializadores, articuladores de outras fases de crescimento 

das estruturas humana e de conhecimento que leva naturalmente a criança ao 

desenvolvimento maduro da psicomotricidade. 

          Dentre outras interações, particularmente influenciados por fatores afetivos e 

cognitivos, Piaget (1993), admoesta através de sua tese que os chamados “estágios 

de desenvolvimento psicogenéticos” são aprimorados ou avançados na medida em 

que se torna possível avaliar as estruturas da pessoa na capacidade de 
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desenvolvimento de sua psicomotricidade o qual pode compreender fases, até 

então, ora desconhecidas que alcançam o âmbito do aprendizado escolar.  

          Porém, para mesclar as ideias, é oportuno observar o que diz Wallon (2010), 

que “Um professor realmente ciente das responsabilidades que lhes são confiadas 

deve tomar partido dos problemas de sua época. Ele deve tomar partido não 

cegamente, mas à luz do que sua educação e sua instrução lhes permita fazer. E, 

acrescenta de modo enfático o que chamou de “deve tomar partido” a fim de 

“conhecer verdadeiramente quais são as relações sociais, quais são os valores 

morais de sua época”, assevera o autor categoricamente em sua tese, referindo-se 

ao processo educacional o qual está diretamente ligado com o ensino sobre o 

desenvolvimento da psicomotricidade no âmbito da educação infantil.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          O presente trabalho realizado buscou em seu objetivo geral a compreensão 

sobre a importância da dança como reflexão teórica da Arte focado no 

desenvolvimento psicomotor da pessoa. Buscou também analisar a abordagem 

sobre a dança em sua evolução histórica, inferindo ao mesmo tempo teoricamente, a 

observação sistemática a respeito da origem, dinamismo e compreensão do 

desenvolvimento da psicomotricidade humana, avaliando referente ao processo 

educativo na relação direta com o desenvolvimento da psicomotricidade na vida 

escolar, considerando as diversas fases e dimensões do ser humano.  

          Tomando como análise o objeto da dança em questão, se pode afirmar 

categoricamente que os objetivos ora elencados foram alcançados, sobretudo na 

medida em que se foram argumentando com as ideias dos autores, ora também 

referenciados no decorrer do desenvolvimento de toda a revisão bibliográfica.   

          Dentre os principais pontos elencados no presente trabalho merece destaque 

a importância do desenvolvimento histórico da dança, recordando que o ser humano 

já sabia dançar antes de falar, demonstrando inclusive ser a primeira manifestação 

social registrado nos contextos históricos comprobatórios pelos estudiosos segundo 

apontou o referido tema da pesquisa ora aqui discutida.    

           Vale destacar também que buscou a compreensão de que “dançar, é um dos 

maiores prazeres que o ser humano pode desfrutar”, ressaltando que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs traz em seu conteúdo orientacional, uma importante 

relação com a disciplina da Arte no contexto das políticas públicas, destacando que 

a Arte, apresenta direções, caminhos, conteúdos, linguagens e critérios de 

avaliação. 

           Ao orientar os professores, a psicomotricidade pode ser definida como “uma 

ciência que tem por objeto o estudo do homem através do seu corpo em movimento 

nas suas relações com seu mundo interior e exterior, onde o direito da criança a 

educação, deve ser ofertada em creche e pré-escola até os 6 anos de idade 

garantido pela Constituição Brasileira de 1988.  

           Propõe-se continuar a pesquisa para aplicar a reeducação psicomotora 

através da dança, cujo objetivo consiste em realizar as atividades de aprendizagem 

capaz de resolverem os problemas de esquema e imagem corporal dos alunos, 
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podendo trabalhar o aspecto lúdico, com exercícios, passando pelos jogos, 

procurando o desenvolvimento de potencialidades essenciais dentro do processo de 

ensino e de habilidades psicomotoras do aluno. 

           Ficou claro o entendimento sobre a importância do avanço histórico da dança 

no processo de ensino, mostrando que há registros passados de que o ser humano 

antes mesmo de falar já sabia desenvolver passos de danças e que, portanto 

conclui-se que a dança é um conteúdo fundamental a ser trabalhada na escola, 

sobretudo seguindo os Parâmetros Curriculares Nacionais e a lei Darcy Ribeiro de 

9.394/96, que ressaltou propostas de abordagem curricular da educação básica, 

quando representaram avanços importantes com registros históricos de dança no 

parâmetro nacional. 

           Entendeu-se no âmbito do desenvolvimento da psicomotricidade que a 

ciência trouxe importantes contribuições aos estudos psicomotores, como a 

abordagem psiconeurológica, psicogenética e psicoanalítica o qual permite uma 

relação de integração entre o psiquismo-motricidade dentro de um processo que 

favorece substancialmente a educação.  

           Permitiu compreender a importância da formação e da psicomotricidade na 

educação infantil, uma vez analisado a significativa experiência de formação 

continuada, ressaltando as relações sociais, os valores morais, o curso histórico da 

dança e seus resultados positivos, passando inclusive pelas substanciais conquistas 

da psicomotricidade assinaladas no âmbito do ensino infantil e, por outro lado, 

assegurado legalmente pela Constituição Brasileira de 1988.   
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