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Introdução: O EducaDança-Unileste é um projeto de extensão do curso de educação
física que envolve alunos e professores no processo de criação, organização e
realização de espetáculos de danças. Os graduandos têm aulas teóricas e práticas sobre
composição coreográfica e realizam pesquisas sobre vários estilos. Além disso, atuam
na organização do evento definindo tema e programa do espetáculo, criando cenários e
materiais de divulgação, realizando pesquisas e apresentações em congressos. Assim, o
projeto contribui para a formação acadêmica, científica e profissional dos graduandos,
enquanto cumpre importante papel social e cultural, valorizando a dança e
oportunizando momentos de lazer à comunidade. Objetivo: Fomentar o aprendizado do
processo de criação, organização e realização de eventos e produzir espetáculos de
danças para a comunidade local. Metodologia: O grupo de organizadores foi composto
por 12 extencionistas que participaram de reuniões semanais, nas quais conheceram os
objetivos e o funcionamento do projeto, definiram o tema, estilos de dança, números
de sessões do espetáculo, números de coreografias e funções dos organizadores. Em
seguida construíram os cenários, confeccionaram o programa, divulgaram o evento.
No dia 10 de junho de 2017 foram realizadas duas sessões do 4° EducaDança-Unileste,
após as quais foram realizadas, de forma anônima, uma pesquisa de opinião online
com 63 pessoas da plateia sobre a qualidade do evento e com os extensionistas sobre
sua participação no projeto. Resultados: O 4º EducaDança foi apresentado em duas
sessões no teatro João Paulo II para 550 pessoas. O espetáculo intitulado: “Pelas Ruas
da Cidade” mostrou cenas da noite urbana, as diversas tribos, os encontros e
desencontros, as festas. A história era contada por um gari, que conscientizava sobre a
responsabilidade com a limpeza das cidades. Os dados demonstram que a organização
do espetáculo foi considerada como ótima: 76%; boa: 21% e regular: 3%, enquanto o
evento foi percebido como ótimo: 79%; bom: 16% e regular: 5%. Os comentários
deixados pela plateia de forma espontânea na pesquisa de opinião reforçam o apreço
pelo espetáculo: “amei as apresentações, bem organizado”; “todos de parabéns alunos
e organizadores”; “foi muito envolvente, deu vontade de dançar junto”. Já os relatos
dos extensionistas evidenciam que participar do projeto foi benéfico para os mesmos:
\\\"o EducaDança é uma oportunidade para a vivência de um processo de
planejamento, organização e elaboração de um evento, que são etapas importantes para
o sucesso do projeto”; \\\"foi uma oportunidade única de vivenciar não só a prática,
mas a organização de um grande evento”; “foi uma experiência sensacional participar
do EducaDança, organizar e subir ao palco foi inexplicável, perfeito”. Conclusão: Os
extensionistas demonstraram capacidade de aprendizado dos métodos de organização
de um evento, que foi realizado com êxito e qualidade, o que será benéfico aos
mesmos em situações semelhantes no âmbito profissional. O espetáculo alcançou um
grande público, que demonstrou alegria e satisfação com a vivência oportunizada pelo
projeto.
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