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RESUMO 
 
 

No âmbito escolar, a Educação Física é a disciplina responsável por apresentar aos alunos o 
universo da cultura corporal de movimento, por meio de várias estratégias e metodologias, 
como lutas, jogos pré-desportivos, esportes de competição, ginástica e danças. Dentre as 
atividades desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 
o projeto de atividade rítmica “Você dançou”, foi implantado na escola EMEF Professor Walter 
Thaumaturgo no primeiro semestre de 2014, onde tivemos como objetivo trabalhar a 
cooperação entre os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental pela dança, com o foco no 
resgate da infância por observarmos uma inclinação para uma sexualidade precoce, 
influenciado pela mídia e redes sociais, que tem enfatizado este aspecto constantemente. 
Partindo deste princípio decidimos aplicar jogos cooperativos utilizando músicas populares 
como Escravos de Jó e Ciranda cirandinha, algumas do grupo Palavra Cantada (por solicitação 
da própria escola), dinâmicas de expressões corporais e faciais e danças infantis (quebra 
gelos, brincadeiras de estátua com poses e cantigas de roda), além de discutirmos com os 
alunos sobre temas transversais relacionados à ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual 
e pluralidade cultural, que eram expostos no fim de cada aula justificando o conteúdo atitudinal 
para auxiliar na formação do caráter dos alunos. Até o momento, o projeto tem atingido nossas 
expectativas, pois observamos a mudança no comportamento dos alunos, analisados na 
melhora da cooperação e respeito mútuo, colocados a prova em circunstâncias como na 
atividade de caça ao tesouro que foi a proposta para a avaliação. Essa melhora atitudinal se 
refletiu em outras disciplinas comprovada pelo relato dos professores e pelos diários de classes 
que apontam uma frequência maior nas aulas de educação física, além do interesse em 
participar das atividades propostas resgatando conceitos da infância como o partilhar, usar o 
corpo como instrumento de vários saberes e não para ceder ao apelo da mídia com uma 
erotização demasiada. A vivência indicou que os alunos participantes entenderam a essência 
do projeto para resgatar a infância e pudemos verificar ao longo das atividades práticas a 
evolução comportamental ocorrida durante o semestre. Para nós, o fato de vivenciarmos o 
cotidiano escolar nos proporcionou uma experiência positiva e significativa enquanto futuras 
professoras, também nos mostrou uma nova perspectiva, pois o que aprendemos na 
graduação, na teoria, contribuiu para a aplicação das atividades na realidade escolar. Porém, 
consideramos que, inicialmente, planejar uma aula foi um aspecto de grande dificuldade 
porque mais do que aplicar um conteúdo, estabelecer metas e quantificar resultados que nos 
foram exigidos semanalmente, trouxe-nos um aumento na responsabilidade, uma visão mais 
pragmática da importância do ensino intencional fazendo com que a nossas ações enquanto 
futuras educadoras físicas sejam mais assertivas. 


