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Introdução: O EducaDança é um projeto de extensão do curso de Educação Física do
Unileste-MG que divulga e valoriza a dança como arte e forma de exercício,
contribuindo para a formação dos estudantes que participam da organização e
realização do evento. Ao longo do semestre, os alunos definem a temática, constroem
cenários, pesquisam os estilos de dança, aprendem passos, elaboram coreografias,
figurinos e realizam o espetáculo, que é aberto à comunidade local. Objetivo: Realizar
um composição coreográfica com o tema Zouk e apresentá-la no 4º EducaDança.
Metodologia: O grupo foi composto por oito graduandos (quatro homens e quatro
mulheres) da educação física do Unileste-MG, que pesquisaram o tema Zouk 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 com a
coordenadora do projeto onde eram feitas avaliações da coreografia, música, fluência e
limpeza coreográfica. Após o espetáculo foi feita uma pesquisa de opinião anônima
com 63 pessoas da platéia. Resultados: A coreografia utilizou a música “medo bobo”
de Maiara e Maraísa adaptada pelo DJ Kakah com duração de 3’46”. A composição foi
 elaborada com passos variados entre os quais: passo básico, deslocamento, cambrê e
giro da dama. Foram utilizadas as seguintes formações: intercalada, meia lua, diagonal
e linha, variando-se também as estratégias coreográficas: cânone e entradas e saídas de
palco. A coreografia foi apresentada no 4º EducaDança no dia 10/06/17 em duas
seções, alcançando um público de 550 pessoas. Além disso, foi disponibilizada na
internet (https://www.youtube.com/watch?v=R-yj7jXmMxk) chegando a 205
visualizações até  o dia 21/08/2017. Ademais, conforme a pesquisa de opinião, o Zouk
foi a coreografia favorita do público presente no espetáculo. Conclusão: O processo
permitiu a elaboração e apresentação da coreografia do Zouk e o aprendizado de
diferentes passos, além contribuir para disseminação deste estilo de dança como opção
para adesão a um estilo de vida ativo entre os moradores da comunidade.
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