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Introdução: O EducaDança-Unileste é uma mostra de danças do curso de educação
física que envolve os graduandos na criação de coreografias de dança de salão e danças
populares a serem apresentadas em forma de espetáculo no Teatro João Paulo II com o
intuito de divulgar as danças que constituem a cultura brasileira. O Soltinho é um
estilo de dança de salão, cheio de ginga e improvisação que foi escolhido por um dos
grupos do 3º período para pesquisa e composição coreográfica.  Objetivo: Conhecer o
soltinho, aprender passos básicos e elaborar uma coreografia a ser apresentada no 3º
EducaDança-Unileste realizado no dia 4 de junho de 2016. Metodologia: O grupo foi
composto por seis graduandos (quatro homens e duas mulheres) de educação física no
Unileste-MG, que pesquisaram o tema soltinho para compreensão da sua história,
características, figurinos, passos básicos e figuras. Além disso, tiveram aulas práticas
de composição coreográfica, realizaram encontros extraclasse para criação e treino da
coreografia e também encontros semanais para orientação da professora Iula
Lamounier Lucca que fazia avaliações da coreografia, música, fluência, limpeza
coreográfica. No  inicio de junho foram realizadas marcações de palco e
reconhecimento de palco, ensaio geral para realização do espetáculo. Resultados:  A
coreografia utilizou a música “all about that bass” de Meghan Trainor com duração de
3’09’’ sem remixes e cortes sobre a música. A composição coreográfica respeitou as
características do estilo de dança, sendo executados passos tradicionais do mesmo,
entre os quais: passo básico, namorico, namoro, giro da dama, serrote, bate e volta.
Foram utilizadas diferentes estratégias coreográficas: uníssono, contraste simultâneo,
entradas e saídas de palco, variando-se também as formações: intercalados, meia lua,
diagonal, em linha. A coreografia foi apresentada no 3º EducaDança-Unileste,
recebendo convite para participação em outros eventos da instituição, sendo o vídeo da
mesma disponibilizado ao público na internet
(https://www.youtube.com/watch?v=Y3A40-fWsGc). Conclusão: Os graduandos
tiveram a oportunidade de conhecer o soltinho, demonstrando capacidade de
aprendizado dos passos e métodos de composição coreográfica, elaborando uma
coreografia criativa deste estilo de dança.  Estas atividades foram importantíssimas
para sua formação pessoal, acadêmica e profissional.
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