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Introdução: O unilesteGYM é um Projeto de Extensão tradicional que culmina com a
realização semestral de um Festival de Ginástica e Danças de variados estilos e
envolve alunos de várias disciplinas, sendo estas: Atividades rítmicas e danças
folclóricas e ginástica de academia. O forró, estilo de dança de salão que embora seja
antigo vem conquistando o público jovem principalmente universitários nos últimos
anos, motivando os estudantes a pesquisar o tema e elaborar composição coreográfica
sobre o mesmo. Objetivo: Estimular a valorização das artes e da atividade física,
contribuir para a formação acadêmica e profissional dos estudantes e reforçar os laços
entre a instituição de ensino e a comunidade local. Metodologia: Sob supervisão e
orientação da professora responsável os dez alunos do grupo, realizaram entre março a
abril, pesquisas sobre forró em livros e internet, identificando as características desse
estilo. Durante as aulas práticas, da disciplina atividades rítmicas e danças folclóricas,
aprenderam técnicas de montagem coreográfica e passos. A montagem coreográfica e
os ensaios foram realizados extra-classe, duas vezes por semana de abril a maio. O
figurino e a coreografia foram apresentados e avaliados pela professora no dia 26 de
maio. No dia 02 de junho foi realizada limpeza coreográfica no palco do teatro,
propiciando últimas correções e adaptações necessárias. Resultados: Após três meses
de pesquisa e ensaios, no dia 04 de junho de 2011 o unilesteGYM foi realizado no
Teatro João Paulo II com a presença de 250 pesssoas e 89 alunos. O grupo de forró
apresentou a coreografia intitulada: Proibido Cochilar, com duração de 3\\\'18\\\",
utilizando uma mixagem das músicas \\\"É proibido cochilar\\\" do Trio forrosão e
\\\"De tamanco mulher\\\" do grupo Fala Mansa. A coreografia apresentou diferentes
formações: intercalada, diagonal, circular, triangular e contou com passos tradicionais
do forró entre os quais: saída lateral, despenteia, chamego, cestinho, boas vindas,
labirinto além de deslocamentos e mudanças de posição. A coreografia foi bastante
aplaudida sendo o grupo convidado por algumas pessoas presentes a apresentar-se em
outros eventos. Conclusão: O unilesteGYM parece ter contribuido para a formação dos
alunos ao estimular o trabalho em grupo, e ampliar os conhecimentos relacionados ao
forró e à montagem coreográfica. Possibilitou também o contato com familiares dos
estudantes reforçando os laços com os mesmos, divulgando a importância das artes e
atividades físicas.
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