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RESUMO 
 
 

PIBID - RITMO ESCOLAR: OS FUNDAMENTOS DO ESPORTE ENCONTRANDO SEU 
RITMO POR MEIO DA DANÇA RESUMO A dança é, sem dúvida, uma das maiores 
manifestações e expressão do movimento humano. No âmbito educativo, ela é pedagógica e 
ensina tanto quanto os esportes, jogos e brincadeiras. Observamos a dança como conteúdo 
bastante atrativo nas aulas de Educação Física Escolar. No entanto, é fundamental que a 
Dança na escola se realize com uma proposta de inclusão e que de alguma forma oriente os 
alunos para uma descoberta pessoal de suas habilidades e potencialidades. A dança na escola 
busca não somente o desenvolvimento das capacidades motoras como também as 
capacidades imaginativas e criativas do aluno. Por meio da dança, o professor pode trabalhar 
vários conteúdos: a diferença entre gêneros, o domínio corporal, a ritmicidade, a diversidade 
cultural e os variados estilos. A dança não tem o caráter competitivo, presente nos jogos 
desportivos. Ao contrário, o corpo expressa suas emoções e os próprios alunos em grupos 
podem criar novas formas de comunicação e desenvolver características culturais e 
identidades próprias, com uma multiplicidade de formas de expressão. No entanto percebemos 
nas modalidades esportivas uma gama de movimentos rítmicos que muito se assemelham com 
a dança e esses movimentos rítmicos esportivos estão presentes no cabedal de conhecimento 
principalmente dos alunos do Ensino Médio. Sendo assim, nossa proposta de estudo busca 
refletir sobre a dança como base para o desenvolvimento dos sentidos e significados contidos 
em suas dimensões expressivas e apontar algumas orientações pedagógicas aliadas ao 
conhecimento e vivencia esportiva, particularmente para o Ensino Médio. Nosso projeto 
intitulado “Ritmo escolar: os fundamentos do esporte encontrando seu ritmo por meio da dança” 
está sendo desenvolvido na Escola Estadual Monsenhor João Alves, com aproximadamente 17 
alunos na faixa etária entre 14 e 16 anos, sendo realizado no horário das aulas de Educação 
Física. O presente projeto dos bolsistas do Programa Institucional de Iniciação a Docência 
(PIBID) tem como meta a busca de uma prática pedagógica mais coerente com a realidade 
escolar, no qual o objetivo do Projeto é o de desenvolver habilidades e fazer o aluno perceber 
como pode se movimentar de formas diversas, entendendo o significado e o objetivo da 
atividade proposta para desenvolver autonomia. Buscamos ainda ensinar o aluno por meio da 
dança, a capacidade de se perceber e se posicionar na sociedade, identificando por meio do 
movimento seus limites e possibilidades. A intenção é ajudá-los na construção da 
personalidade, a entender a importância das regras e o convívio em sociedade preparando-os 
para situações do dia a dia. Os alunos juntos com os bolsistas podem idealizar e montar a 
própria coreografia, percebendo dessa maneira que sua criatividade e liberdade de expressão 
são muito importantes para si, para seus colegas e assim poderão recobrar a confiança no ser 
humano que é: pleno e capaz e a desenvolver a capacidade de se movimentar criativamente, 
pois a dança é uma das modalidades mais antigas na historia do desenvolvimento do ser 
humano. Palavras-chave: dança; ritmo; esporte.  


