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RESUMO 
 
 

O movimento é uma das principais maneiras de interação entre o homem e o mundo, uma 
forma de expressão que vem desde as civilizações mais antigas. Nesse sentido, a dança 
proporciona uma forma de leitura corporal que libera sentimentos e emoções transformados em 
manifestações culturais e linguagem social. O corpo é um veículo de expressão onde pode 
desenvolver diversos aspectos como a sensibilização e a criatividade, podendo se tornar uma 
ferramenta fácil para o trabalho de construção de atividade e desenvolvimento motor dentro da 
escola, proporcionando um ambiente agradável, em que os alunos podem descobrir novas 
formas de conhecer a dança, desenvolver os aspectos psicomotor, pessoal e social dos 
participantes. O projeto aplicado na Escola SEDES dentro das atividades do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) teve como intuito incentivar a 
manifestação expressiva dos alunos de 11 a 13 anos, contribuindo com a formação cultural, 
saúde e interação social, buscou também favorecer a integração da linguagem do corpo com a 
ampliação da consciência corporal. Com a iniciação do projeto apresentamos a proposta de 
fazer uma apresentação com as alunas para a Copa do Mundo, pois como a escola estava 
desenvolvendo este tema, demos início a coreografia “Aperte o play”. Além dos ensaios 
fizemos várias aulas contendo passos básicos de Balé Clássico e Jazz Dance para que os 
alunos adquirissem um pouco da vivência das aulas técnicas. Tivemos algumas dificuldades 
com as aulas ministradas, dentre elas a ausência do aparelho de som que a escola não tinha 
para nos disponibilizar e a falta de tomadas acessíveis na sala, obrigando-nos a usar a 
extensão, pois a única que havia era perto do teto e tínhamos que apagar a luz para usar. 
Observamos que alguns alunos demonstravam certa dificuldade com o ritmo da música e com 
a aprendizagem de alguns passos no decorrer dos ensaios, com isso reformulávamos a 
estrutura da coreografia e buscávamos deixar o ensino lúdico e de mais fácil entendimento, 
tendo assim um melhor aproveitamento dos alunos nos ensaios. O projeto trouxe vários 
benefícios para as alunas, sendo a vivência de aulas técnicas de dança, a interação social e a 
estimulação da criatividade grupal. Com a finalização do projeto percebemos a importância de 
se estar preparado para lecionar no ambiente escolar, para enfrentar diversos contratempos 
que existem ao longo do processo de ensino, oferecer um ensino de qualidade e auxiliar o 
aluno de acordo com suas necessidades, dessa forma a base da aprendizagem se torna fácil e 
prática, mostrando o quanto é importante para o corpo o ensino da dança, e como pode ser 
benéfico em vários aspectos como coordenação motora e para a saúde, independente de ser 
para criança ou adulto, promovendo a satisfação e o prazer por estar praticando um tipo de arte 
que pode ajudar na construção do caráter pessoal e social. 


