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HIP-HOP E BIOMECÂNICA: EXPLORAÇÃO DOS CONCEITOS NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

1. RESUMO 

O objetivo foi analisar os passos de salto e giro do Hip-Hop a partir dos conceitos 

biomecânicos, aplicá-los numa aula de Educação Física do Ensino Fundamental I e 

verificar a compreensão desses conceitos pelos alunos. Os dados foram coletados 

através de uma entrevista semiestruturada antes e após uma aula prática de Hip-

Hop. Para os saltos a Transferência de Velocidade angular em linear foi mencionada 

por 77,8% dos alunos antes da aula sobre conceitos e, 100% dos alunos citaram 

após a aula com utilização dos conceitos. O Impulso Positivo foi citado por 66,7% 

antes e, após, esse número subiu para 88,9%. O Impulso Negativo foi mencionado 

por 33,6% dos alunos na entrevista inicial e, por 66,7% na entrevista final. Para o 

giro o conceito de Transferência de Velocidade angular em linear foi citado por 

55,6% dos alunos na entrevista inicial e, na entrevista final diminuiu para 44,4%. O 

Impulso positivo foi citado por 66,7% na entrevista inicial e, na entrevista final caiu 

para 33,6%. O conceito de 1ª Lei de Newton, na entrevista inicial foi mencionado por 

apenas 11,1% dos alunos e, na entrevista final aumentou para 66,7%. Conclui-se 

que ensinar conceitos biomecânicos em aulas práticas de Hip-Hop na Educação 

Física Escolar no Ensino Fundamental I pode contribuir para o ensino das práticas 

corporais de forma simples, eficaz e consciente. 
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2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Fochi (2007) o Hip-Hop é um dos principais meios da manifestação 

da cultura, e não apenas um gênero musical como muitos pensam. Esse estilo de 

dança está sendo muito procurado atualmente pela sua forma dinâmica de se 

ensinar, pois além de ser uma aula de dança, há possibilidades de se criar rodas 

entre pessoas, nas quais cada um pode demonstrar suas habilidades.  

Assim como o Hip-Hop pode ser um instrumento importante no desenvolvimento da 

criança, a Biomecânica é uma área de extrema importância quando se trata da 

prática corporal, seja no esporte, na atividade física ou até mesmo no Hip-Hop. Por 

ser o estudo das forças e dos seus efeitos nos seres vivos, a Biomecânica possui 



 

 

como objetivo a melhora do desempenho nos exercícios e no esporte (McGinnis, 

2002). 

Partindo dessa premissa, porque não aplicar os conceitos biomecânicos na dança, 

mais especificamente no Hip-Hop, em uma aula de Educação Física no Ensino 

Fundamental. Afinal, como são movimentos, também possuem a Biomecânica como 

área de estudo e que pode contribuir e muito para um melhor aprendizado, melhor 

aprimoramento dos movimentos e maior consciência corporal sobre os movimentos 

propostos (LADEIRA; CORRÊA, 2009; ARAÚJO et al., 2013; ).  

Esse trabalho pode despertar aos alunos o interesse em sempre verificar se cada 

movimento executado está sendo feito da forma correta, de forma que evite lesões, 

pois dessa maneira, eles poderão levar isso para seu dia-a-dia e se lembrarem a 

respeito do quanto é importante para o próprio corpo ter cuidado na prática de 

atividade física, quando for arremessar algo, saltar, entre outros. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo desse estudo foi analisar os passos de salto e giro do Hip-Hop a partir 

dos conceitos biomecânicos, aplicá-los em uma aula de Educação Física do Ensino 

Fundamental I e verificar a compreensão desses conceitos pelos alunos. 

 

4. METODOLOGIA 

De natureza descritiva e qualitativa, o trabalho por meio de suas análises e 

descrições pode melhorar a prática ao mesmo tempo em que propõe uma resolução 

dos problemas apresentados. 

A amostra foi constituída de 9 alunos do 5º ano regularmente matriculados no 

Ensino Fundamental I de uma escola particular situada na numa cidade da grande 

São Paulo. 

Para participarem da aula e da pesquisa foi necessária a leitura e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por parte dos pais ou 

responsáveis. 

No primeiro contato do pesquisador com a instituição, foi informado o teor da 

pesquisa0 e foram esclarecidas as dúvidas. Nesse momento os responsáveis pela 

instituição leram a Carta de Informação da pesquisa, assinaram o TCLE e 

entregaram para os alunos para serem entregues aos pais e/ou responsáveis 

liberando-os para a prática e para a entrevista. 



 

 

As aulas e entrevistas foram agendadas com o professor no dia em que ministra 

aula de Educação Física no Ensino Fundamental I. 

Após a aula prática, foi realizada uma entrevista com o intuito de verificar se os 

alunos possuíram consciência a respeito da realização correta de cada movimento. 

Por exemplo: flexionar os membros quando necessário, estender quando for preciso. 

Foram utilizadas 6 questões, nas quais cada um obtinha um objetivo específico para 

ser alcançado nas respostas dos alunos. 

Em seguida, foi aplicada mais uma aula de Hip-Hop, mas com aplicação dos 

conceitos da Biomecânica para que os alunos pudessem aprender a respeito da 

forma correta de se executar. E que eles pudessem compreender a importância de 

se fazer corretamente, para que possam levar isso para o seu dia-a-dia. 

E, por fim, foi realizada a mesma entrevista com os alunos, para que pudéssemos 

verificar se a aula foi eficiente o suficiente para que eles aprendam os conceitos da 

Biomecânica aplicados ao Hip-Hop. 

Essa entrevista foi gravada com a utilização de um gravador e transcrita 

detalhadamente para realização da análise dos dados. 

A metodologia que melhor se enquadrou para a análise dos dados coletados através 

da entrevista com os alunos foi a analise de conteúdo, de acordo com Bardin (2004). 

Como uma limitação desse método, temos a falta de veracidade, pois os alunos 

podem faltar com a verdade em algumas informações ou não lembrarem com 

exatidão dos conhecimentos, já que foram realizadas as aulas e entrevistas com 

uma semana de diferença entre elas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Giros 

Analisando os giros biomecanicamente podem ser percebidos nos movimentos de 

giro a 1ª Lei de Newton, que também é conhecida como a Lei da Inércia, os 

conceitos de Transferência de velocidade angular em linear e, além disso, o conceito 

de Impulso. 

De acordo com Corrêa (2014) a 1ª Lei de Newton consiste no fato de que todo o 

corpo estará em seu estado de repouso ou de movimento constante, até que seja 

aplicada uma força sobre ele. Esse conceito serve tanto para o movimento linear 

quanto para o angular. 



 

 

Aplicando-se ao Hip-Hop, mais precisamente na execução dos movimentos de giro, 

a posição ideal de preparação do giro é permanecer com os pés em posição ântero-

posterior, com o corpo em diagonal para que ocorra a flexão dos membros inferiores 

e a torção do tronco para trás, pois o giro é realizado no momento em que ocorre a 

extensão dos membros e a distorção do tronco para frente. 

Para a execução do giro, é necessário que os membros inferiores e superiores 

estejam unidos, pois quanto mais próximo os membros estiverem do raio, mais 

rápido será realizado o giro, pois a distância entre um e outro será menor. 

Outro conceito envolvido seria a transferência de velocidade angular em linear. 

Corrêa (2014) afirma que no momento em que ocorre a transferência da velocidade 

angular em linear, aumenta-se o raio e a inércia, e, com isso, diminui-se a 

velocidade angular da articulação que é transferida para o segmento, aumentando 

assim a velocidade linear. 

A flexão do joelho e a torção do corpo pra trás aumentariam a velocidade angular, 

pois no momento da flexão, diminui-se o raio e no momento da extensão do joelho e 

da distorção do corpo aumenta-se o raio e ocorre a transferência da velocidade 

angular em linear, exemplificando uma parte da 1ª Lei de Newton angular do 

movimento.  

Além desses dois conceitos, encontramos também o Impulso, que de acordo com 

McGinnis (2002, p.111), “é o produto da força multiplicado pelo tempo que a força 

atua.” Na execução de um movimento, a preocupação não deve ser apenas com a 

força aplicada, mas também o tempo de duração do mesmo, pois de acordo com 

McGinnis (2002, p.111), “O impulso produzido por uma força resultante atuando 

sobre algum tempo causa uma modificação na quantidade de movimento do objeto 

no qual a força é aplicada”.  

Para Hamill e Knutzen (1999) o impulso positivo serve para aumentar a velocidade 

do movimento, e o impulso negativo serve para frear o movimento. 

Aplicado à aula de Hip-Hop, o conceito de impulso está associado ao momento em 

que ocorre a flexão e extensão dos membros inferiores e a torção do tronco à frente, 

pois nesse instante, a força aplicada nos membros inferiores por um determinado 

tempo, seria o impulso positivo. E no momento da frenagem do giro, quando o corpo 

retorna a posição inicial novamente, seria o impulso negativo. 

 



 

 

Saltos 

Analisando-os biomecanicamente podem ser percebidos nos movimentos de salto a 

2ª Lei de Newton, os conceitos de Transferência de velocidade angular em linear e, 

além disso, o conceito de Impulso. 

A 2ª Lei de Newton, conhecida como Lei da Aceleração, corresponde ao fato de que 

quanto maior a força aplicada sobre um corpo, se a massa se manter a mesma, 

maior será sua aceleração.  

Segundo McGinnis (2002) essa lei explica o que ocorre quando uma força resultante 

externa age sobre um objeto, e, além disso, expressa uma relação entre a causa e o 

efeito. “As forças causam a aceleração. A aceleração é o efeito das forças” 

(McGinnis, 2002, p.106). 

Aplicando-se ao Hip-Hop, no momento do salto, a posição inicial ideal para executar 

o movimento, é permanecer com o corpo para a frente, com os membros inferiores 

afastados o máximo que puderem, mas em uma posição confortável. Antes de 

executar o salto, é necessário flexionar os membros inferiores e movimentar os 

braços para trás e, no momento da extensão das pernas onde ocorrerá o salto, os 

braços se movimentam novamente para frente. Porém, no momento em que o corpo 

sai do chão, no salto, as pernas se cruzam no ar e quando cai no chão as pernas 

descruzam para que retorne para a posição inicial novamente. 

É necessário que se utilize uma força maior quando o objetivo é saltar mais alto, 

pois essa força resultará da multiplicação da massa do corpo com a aceleração do 

mesmo. Isso ocorre, pois depende da força utilizada nos membros inferiores para 

obter uma maior aceleração. 

Na transferência de velocidade angular para linear, de acordo com Corrêa (2014) 

ocorre o aumento do raio e aumento da inércia, fazendo com que a velocidade 

angular da articulação seja transferida para o segmento, aumentando a velocidade 

linear. 

Identifica-se o conceito de transferência de velocidade no salto do Hip-Hop, no 

momento em que se utiliza a flexão dos membros inferiores, somada ao movimento 

dos braços indo para trás e para frente. 

A flexão dos membros inferiores é importante tanto antes do salto, quanto no 

momento em que pisa no solo novamente, assim como também é formidável que se 

utilize a movimentação dos braços. Isso é associado ao conceito de Impulso, que 

conforme já foi mencionado, é definido por McGinnis (2002) como “o produto da 



 

 

força multiplicado pelo tempo que a força atua.” Trata-se de uma determinada força 

aplicada por um determinado tempo. 

O impulso positivo, segundo Hamill e Knutzen (1999) serve para acelerar o 

movimento. No salto do Hip-Hop ele é percebido antes do início do salto ao se 

flexionar os membros inferiores e utilizar a movimentação do braço para trás e para 

frente. Um aspecto importante no impulso é o tempo utilizado na aplicação da força, 

quanto mais tempo de flexão maior será o impulso.  

Aplicando esse conceito no Hip-Hop, percebe-se que após o salto em si, a partir do 

momento em que o corpo tem contato com o solo novamente, serve para amortecer 

o salto no momento da queda, já que será exercida uma força do indivíduo contra o 

solo. A flexão dos joelhos faz com que essa força seja aplicada por mais tempo, 

minimizando os efeitos lesivos as estruturas corporais. 

 

6. RESULTADOS 

Os dados apresentados na Tabela 1 correspondem a questão relacionada ao que os 

alunos fazem para saltar mais alto. A expectativa para essa questão era que os 

alunos respondessem algo relacionado aos seguintes conceitos: Transferência de 

Velocidade e Impulso Positivo. Foi constatado que 77,8% das crianças na entrevista 

inicial já possuíam uma base do conceito de Transferência de Velocidade angular 

em linear, pois alguns alunos afirmaram que os pés os ajudavam a saltar mais alto, 

outros mencionaram os joelhos como um auxílio para o salto. 

Na Entrevista Final, 100% dos alunos citaram esse mesmo conceito, mas além de 

citarem a ajuda dos pés, também falaram a respeito da ajuda dos braços no salto, e 

conseguiram perceber a diferença em utilizá-los ou não. 

Quanto ao Impulso Positivo, na entrevista inicial 66,7% disseram que já utilizavam 

esse conceito, porém a maioria afirmou que utilizava a “força nos pés” sem saber 

que esse conceito era o conceito de Impulso, poucos utilizaram a palavra impulso 

para se referir ao mesmo. 

Após a explicação, na entrevista final, esse número cresceu para 88,9%, e os alunos 

já conseguiam dizer que utilizaram o impulso para saltar mais alto, se referiram ao 

conceito já sabendo que a força que colocam nos pés e na flexão dos joelhos por 

um determinado tempo, era o conceito de Impulso. 

Na entrevista inicial 11,1% não souberam responder como fizeram para realizar o 

salto mais alto, utilizaram expressões como “me senti um passarinho e pulei”, e até 



 

 

mesmo “pulei como sempre pulo, pulando!”, não conseguiram explicar sua forma de 

saltar mais alto. 

Após a aula sobre conceitos, na entrevista final, todos conseguiram explicar suas 

estratégias, nenhum dos alunos não soube responder, fazendo assim com que o 

percentual de alunos que não conseguiram responder fosse de 0%. 

 

Tabela 1 – Conceitos relatados pelos alunos como sendo utilizados para saltar 

mais alto. 

Respostas dos alunos Entrevista Inicial Entrevista Final 

Transferência de velocidade 77,8 100,0 

Impulso positivo 66,7 88,9 

Não soube responder 11,1 0,0 

 

Na Tabela 2, são apresentadas as informações referentes ao conhecimento dos 

alunos a respeito do que fazer para não forçar a perna no momento da volta para o 

chão após o salto. Esperava-se nessa questão que os mesmos respondessem algo 

relacionado ao Impulso Negativo. 

Na entrevista inicial, 33,3% dos alunos afirmaram que tomavam cuidado com a 

flexão dos joelhos para não forçá-los no momento da queda, caracterizando o 

Impulso negativo. Após a aula de conceito, esse número aumentou para 66,7% e 

obtiveram-se respostas como dobrar os joelhos para não forçar a perna e, até 

mesmo para não se machucar. 

A partir das respostas, também foi observado na entrevista inicial que 22,2% não 

fizeram nada, nem flexionaram os joelhos, nem perceberam alguma diferença, como 

os próprios alunos disseram, apenas mantiveram a calma e se sentiram normais. Já 

na entrevista final, esse número caiu para 11,1% tendo apenas 1 aluno que 

respondeu que ainda se sentia normal realizando a queda após o salto. 

Obtiveram-se também outros tipos de respostas, nas quais na entrevista inicial 

44,4% dos alunos responderam: “tentei segurar em alguma coisa”, “eu manti a 

calma”, “eu descansei um pouquinho”. Na entrevista final esse número diminuiu para 

22,2%, alguns ainda mantiveram o mesmo tipo de resposta “manter a calma” e, uma 

resposta diferente das demais, em que foi dito que manteve a perna totalmente 

“esticada” no momento da queda do salto, sem perceber qualquer diferença. 



 

 

Tabela 2 - Conceitos relatados pelos alunos como sendo utilizados para não 

forçar a perna, na aterrissagem de um salto. 

Respostas dos alunos Entrevista Inicial Entrevista Final 

Impulso Negativo 33,3 66,7 

Não fez nada 22,2 11,1 

Outros 44,4 22,2 

 

A questão apresentada aos alunos na Tabela 3 estava relacionada ao giro, na qual 

foi questionado a respeito do que fizeram para conseguirem girar mais rápido. Nessa 

questão esperava-se como resposta os seguintes conceitos: Transferência de 

Velocidade, Impulso Positivo e 1ª Lei de Newton. 

O primeiro conceito, Transferência de Velocidade, foi citado por 55,6% dos alunos 

na entrevista inicial. Nas respostas, a maioria afirmou que utiliza o auxílio dos pés 

para realizar o giro, alguns responderam que utilizaram o auxílio dos braços. Na 

entrevista final, esse número caiu para 44,4%. 

Quanto ao Impulso Positivo, na entrevista inicial 66,7% afirmavam que pegavam 

impulso nos pés para girar mais rápido. Já na entrevista final, esse número diminuiu 

para 33,3%. 

O conceito de 1ª Lei de Newton foi o que possuiu uma diferença maior entre 

entrevista inicial e final. Apenas 11,1% mencionaram a 1ª Lei de Newton, quando 

citaram que utilizaram os braços para girar. Após a aula sobre conceitos, na 

entrevista final, esse número acresceu para 66,7%, e nas respostas a maioria 

relatou a respeito de girar aproximando os braços próximos ao eixo. Na entrevista 

inicial, 11,1% respondeu algo diferente dos demais, pois afirmou que girou com os 

pés inteiros no chão. Na entrevista final não se obteve nenhuma resposta diferente. 

 

Tabela 3 - Conceitos relatados pelos alunos como sendo utilizados para rodar 

mais rápido. 

Respostas dos alunos Entrevista Inicial Entrevista Final 

Transferência de Velocidade 55,6 44,4 

Impulso Positivo 66,7 33,3 

1ª Lei de Newton 11,1 66,7 

Outros 11,1 0,0 



 

 

A tabela 4 apresenta os conceitos utilizados pelos alunos para explicar se é mais 

fácil realizar o movimento parando ou inteiro do jeito que é. 

O conceito de Impulso Positivo foi citado na entrevista inicial por 44,4% dos alunos, 

todos afirmando que fazer o movimento inteiro é mais rápido de se executar e 

preferem assim. Porém esse valor caiu para 11,1% após a aula sobre conceitos, 

pois os mesmos deixaram de falar da velocidade do movimento enquanto executado 

rápido, e passaram a comentar mais a respeito de ser mais fácil ou não. 

Um conceito diferente dos demais que foi citado por apenas um aluno 11,1%, foi o 

de Equilíbrio, tanto na entrevista inicial quanto na entrevista final o mesmo aluno 

relatou algo a respeito de equilíbrio.  

Obtiveram-se também outros tipos de resposta na entrevista inicial, sendo 22,2% 

dos alunos respondendo dessa forma: 

“Parando, porque... é inteiro, você tem que ser muito rápido... os movimentos... e 

parando você só precisa ir seguindo as dicas.” 

Na entrevista final não se obteve nenhum tipo de resposta diferente que não se 

encaixasse nas outras categorias, totalizando 0% dos alunos. 

Um fator que foi bastante evidenciado nas respostas foi a Facilidade de 

Aprendizado, no qual a maioria dos alunos respondeu que é mais fácil fazer o 

movimento mais rápido porque é sem parar, tendo como resultado 77,8% das 

respostas na entrevista inicial e na final no número permaneceu o mesmo. 

 

Tabela 4 - Conceitos relatados pelos alunos sobre se foi mais fácil fazer o 

movimento inteiro ou parando em algumas partes. 

Respostas dos alunos Entrevista Inicial Entrevista Final 

Impulso Positivo 44,4 11,1 

Equilíbrio 11,1 11,1 

Outros 22,2 0,0 

Facilidade de Aprendizado 77,8 77,8 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Biomecânica pode ser um instrumento de ensino nas aulas de Educação Física, 

que contribui e muito no processo de aprendizagem dos alunos, pois se trata de um 

estudo a respeito da forma correta de se movimentar. E já que a Educação Física 

Escolar visa mais as aulas práticas do que teóricas, a Biomecânica é um meio de 



 

 

leva-los às aulas práticas, porém utilizando a forma correta do movimento e uma 

análise do mesmo. Com isso é possível melhorar a performance, bem como diminuir 

os riscos de lesões. 

A utilização do Hip-Hop nas aulas da Educação Física, proporciona, além da 

utilização de um dos componentes da cultura corporal do movimento, a dança, a 

manifestação da arte através da mesma, em que o aluno pode expressar suas 

emoções e depositar toda a sua energia no momento em que está dançando. É uma 

modalidade que a maioria dos alunos gosta de praticar, pois agrega diferentes tipos 

de ritmos. 

Por fim, a união dos conceitos biomecânicos com o Hip-Hop provou o quanto é 

possível diversificar as aulas de Educação Física Escolar e proporcionar aos alunos 

o conhecimento do próprio corpo. 
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