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Introdução: O EducaDança-Unileste é um projeto de extensão universitária que
envolve discentes do curso de educação física num processo de composição
coreográfica para realização de espetáculos artísticos no teatro João Paulo II com
intuito de valorizar e divulgar diversos estilos de danças que enaltecem o Brasil. 
Objetivo: Compreender as etapas do processo de composição coreográfica e elaborar
uma coreografia de dança para ser apresentada no 4° EducaDança-Unileste realizado
no dia 10 de Junho de 2017. Metodologia: O projeto está associado à disciplina:
danças do curso de educação física, cuja professora é coordenadora do mesmo.
Inicialmente os alunos foram divididos em grupos de trabalho, ao longo do semestre
todos tiveram aulas teóricas e práticas sobre composição coreográfica. Os grupos
realizaram pesquisas bibliográficas sobre diversos estilos de dança que foram
apresentadas aos colegas. Foram realizados encontros extra-classe para composição
coreográfica, definição de figurinos, treino de passos e ensaios. Nas semanas anteriores
ao espetáculo foram realizados dois ensaios no teatro, um ensaio geral no dia do
evento e duas sessões do espetáculo à noite. Resultados: Ao longo do processo o grupo
de trabalho compreendeu que primeiramente deve-se definir um tema e pesquisa-lo.
Além disso, entenderam que ao compor uma coreografia é importante compreender o
ritmo musical, considerar o nível técnico dos integrantes, os objetivos do espetáculo, e
então definir os passos e as formações que serão realizadas, ou seja, os diversos
posicionamentos que serão adotados ao longo da coreografia. Também aprenderam
que limpeza coreográfica, pressupõe sincronia com música, entre os colegas, bem
como, a realização correta dos movimentos e das formações e para que a coreografia
fique limpa ensaios e correções constantes são necessários. Assim, o processo permitiu
que o grupo criasse, ensaiasse e apresentasse em um espetáculo artístico uma
coreografia com a música “história de uma gata” de autoria de Chico Buarque. No
contexto do espetáculo intitulado “pelas ruas da cidade” que mostrava o que acontece
na noite das ruas urbanas, esta coreografia representou a diversão, a festa que convida
as pessoas à saírem de suas casas em busca da alegria e do contato com os outros.
Conclusão: Os extensionistas do EducaDança tiveram a chance de compreender,
aprender a realizar uma composição coreográfica e apresentá-la em um espetáculo
artístico, o que contribui grandemente para seu aprendizado acadêmico e superação
pessoal.
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