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Introdução 

 

 A dança é uma das três principais artes da Antiguidade sempre foi muito praticada, na atualidade não é diferente 

vem crescendo e ganhando força com diversos ritmos, junto com a dança vem uma gama de benefícios para seus 

praticantes. A flexibilidade é um desses benefícios onde permite a disponibilidade das articulações de se 

movimentarem ao longo de toda sua amplitude natural de movimento alem de ser um importante componente da 

aptidão física relacionada à saúde, quando em níveis adequados, proporciona à prevenção de alterações 

posturais, de dores lombares e um melhor desempenho nas danças ( Anderson e Burke, 1991) [1].  O objetivo do 

presente estudo é o de verificar os níveis de flexibilidade dos alunos do ensino fundamental da oficina de dança 

PIBID da Escola Estadual Simão Vianna da Cunha Pereira da cidade de Januária - MG. 

 

Material e Métodos  

 

Essa pesquisa foi realizada com vinte e três alunos de ambos os sexos do ensino fundamental participantes do 

grupo de dança do projeto PIBID da Escola Estadual Simão Vianna da Cunha Pereira da cidade de Januária - 

MG. Para a medida da flexibilidade, foi utilizado o teste SASB (PROESP-BR disponível em: 

www.proesp.ufrgs.bR) [2].  Foram seguidas as seguintes instruções: Uma fita métrica estendida ao chão, na 

marca de 38,1cm desta fita, uma tira de fita adesiva de 30,0 centímetros atravessada à fita métrica. Todos os 

avaliados ficaram descalços, sentaram-se na extremidade (zero) da fita métrica entre as pernas; com os 

calcanhares quase a tocar a fita adesiva na marca dos 38,1 cm e estarem separados cerca de 30,0 centímetros.  

Com os joelhos estendidos, os avaliados inclinaram-se lentamente e estenderam os braços e as mãos o mais 

distante possível; o avaliado se manteve  nesta posição a ter a distância ser  marcada (figura 1). Neste teste o 

resultado é medido em centímetros a partir da posição mais longínqua que o avaliado pode alcançar na escala 

com as pontas dos dedos. Cada participante deve sua medida de flexibilidade tomada três vezes e registrou – se  

o melhor resultado . 

Para a análise dos dados utilizou como referencia a tabela do Programa de Condicionamento Físico da ACMS –

(Manole 1999 ) [3] . O teste sentar e alcançar foi utilizado para medir a flexibilidade da articulação do quadril e 

avaliar os músculos para vertebrais e os posteriores da coxa é um teste amplamente utilizado no meio cientifico e 

não requer material caro.( Baltaci, 2003) [4]. 

 
Resultados e Discussão 

 

Analisando o gráfico é possível observar que a maior parte dos participantes da oficina de dança estão dentro da 

media, 25% com uma flexibilidade baixa e 21% abaixo da media. Segundo Dionísia (1995) [5], a prática da 

dança explica o movimento corporal, alem de ser  de vital  importância para o desenvolvimento da criança, pois 

pelas suas habilidades motoras as expande, assim sendo mesmo os resultados apresentarem que apenas 54% dos 

participantes estão dentro da media, esse valor consequentemente terá uma melhora de acordo com que a dança 

será praticada pelos integrantes do grupo de dança PIBID.  

Conclusão 

 

Apesar de serem participantes da oficina de dança do projeto PIBID  da Escola Estadual Simão Vianna da Cunha 

Pereira, somente 54%  dos participantes apresentaram  a flexibilidade dentro da media. Segundo Bertazzo (2004) 

[6], o ser humano não nasce pronto, seu aparelho locomotor  precisa de  vasta experimentação, para que venha 

constituir-se numa autêntica “fábrica de gestos”, que por sua vez influenciará no seu desenvolvimento. Assim se 

faz interessante com que os professores procurem  métodos para melhorar a flexibilidade dos alunos com as 

técnicas que a própria dança oferece. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antiguidade
http://www.proesp.ufrgs.br/
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Grafico - Resultado do teste de flexibilidade. 

 
 

 

Figura . Modelo do Teste 
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