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RESUMO: Este artigo teve como objetivo descobrir o que o projeto de extensão em dança “Dança
na Univer(C)idade: Escolinhas de Dança” pôde proporcionar para os discentes, a universidade onde
foi sediado o projeto e a comunidade envolvida no mesmo, buscando compreender a relevância das
ações de extensão de uma maneira geral e perceber como os discentes em dança enxergam esta
experiência para sua formação profissional, bem como, refletir sobre o método de ensino
desenvolvido pelos discentes no decorrer do projeto como forma de estudo para a organização
pedagógica do ensino da dança. A extensão possui uma relevância significativa porque ela faz parte
do tripé que sustenta a universidade junto com o ensino e com a pesquisa. É nesse sentido que se
acreditou ser esta pesquisa importante para a compreensão da extensão e de todos os efeitos que ela
causa em todas as partes participantes.

Palavras-chave: Extensão. Dança. Dança Educação. Organização Pedagógica.

ABSTRACT: This article aims to find out what the dance extension project “Dance in Univer (C)
Age: Dance Schools” could provide for students, the university where the project was hosted and the
community involved in it, seeking to understand the relevance of extension actions in general and to
understand how dance students see this experience for their professional education, as well as reflect
on the teaching method developed by students during the project as a way of study for the
pedagogical organization of teaching of the dance. Extension has significant relevance because it is
part of the tripod that underpins the university along with teaching and research. It is in this sense
that this research is believed to be important for understanding the extent and all the effects it has on
all participating parties.

Keywords: Extension. Dance Education. Pedagogical Organization.

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo descubrir qué podría proporcionar el proyecto de
extensión de baile "Dance in Univer (C) Age: Dance Schools" para los estudiantes, la universidad
donde se realizó el proyecto y la comunidad involucrada en él, buscando comprender el relevancia de
las acciones de extensión en general y comprender cómo los estudiantes de danza ven esta
experiencia para su educación profesional, así como reflexionar sobre el método de enseñanza
desarrollado por los estudiantes durante el proyecto como una forma de estudio para la organización
pedagógica de la enseñanza del baile La extensión tiene una relevancia significativa porque es parte
del trípode que sustenta la universidad junto con la enseñanza y la investigación. En este sentido, se
cree que esta investigación es importante para comprender el alcance y todos los efectos que tiene en
todas las partes participantes.

Palabras clave: Extensión.DanzaEducaciónendanza. Organización pedagógica.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo deu-se a partir de experiências práticas e teve como tema a extensão em dança e
suas ações desenvolvidas no Campus de Laranjeiras da Universidade Federal de Sergipe onde ela
aconteceu. Para a discussão do assunto estudou-se o projeto Dança na Univer(C)idade: escolinhas
de dança, criado pela professora Drª Ana Angélica Freitas Góis em 2010 e assumido pela professora
Msc. Jussara da Silva Rosa Tavares no ano de 2013.

É importante salientar que a extensão é um dos tripés da universidade, visto que as dimensões que
orientam o ensino superior perpassam pelo ensino, pesquisa e extensão. A extensão universitária
apresenta-se como uma ponte de ligação direta com a comunidade, em que os envolvidos (discentes
e docentes) podem vivenciar uma relação de troca de conhecimentos neste grande sistema que
envolve a academia, a sociedade discente e a comunidade local. Nestas inter-relações pode-se
perceber quão importante é a educação no sentido de viabilizar novas experiências que, foram
sentidas pelos participantes dos projetos e pelos propulsores dos mesmos, criando uma troca de
saberes nos indivíduos envolvidos com a extensão.

Objetivou-se descobrir a partir desse estudo o que o projeto de extensão em dança:“Dança na
Univer(C)idade: escolinhas de dança” pôde proporcionar para os discentes, a universidade onde foi
sediado o projeto e a comunidade envolvida no mesmo. Buscou-se compreender a relevância dos
projetos de extensão de uma maneira geral e perceber como os discentes em dança enxergam esta
experiência para sua formação profissional, bem como, refletir sobre o método de ensino
desenvolvido pelos discentes no decorrer do projeto, como forma de estudo para a organização
pedagógica do ensino da dança.

Procurou-se a intenção de estudar estes aspectos a partir de bibliografias que discutem a dança, a
educação e a extensão, como forma de desenvolver uma pesquisa que questione essas relações e que
contribua para o desenvolvimento de projetos que trabalhem a dança como forma de educação dentro
da extensão universitária.

Este estudo relizou-se por meio de uma pesquisa bibliográfica e de campo do tipo descritiva. A
construção da pesquisa tentou apontar a importância da extensão universitária dentro das relações
que acontecem em seu desenvolvimento, na relação da universidade com a comunidade e dos
discentes com a prática de extensão. A escolha da pesquisa descritiva deu-se por ser a que melhor se
adéqua ao problema desta pesquisa: O que o projeto de extensão em dança proporciona para os
discentes, para a universidade e para a comunidade envolvida?

Para o desenvolvimento da pesquisa estudada neste artigo foram levantadas as seguintes questões:
Como se configura o projeto de extensão “Dança na Univer(C)idade: escolinhas de dança”? Em que
ele contribuiu para a formação dos discentes envolvidos no processo? O que levou as crianças a
participarem e permanecerem nele? Como a comunidade se relacionou com ele? Qual a contribuição
dele para a Universidade e para a comunidade participante?

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um roteiro de entrevista. Os sujeitos
pesquisados foram constituídos pelos alunos monitores, alunos inscritos no projeto, diretores do
Campuslar e familiares dos alunos inscritos no projeto “Dança na Univer(C)idade: escolinhas de
dança” da Universidade Federal de Sergipe. As entrevistas foram cedidas através de um termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP).

Neste estudo se revelou que a extensão proporciona uma vivência significativa enquanto docente,
para os discentes envolvidos com as extensões. Mostrou-se também que a comunidade adentra a
universidade de uma forma positiva e de troca de conhecimentos tirando o ensino superior do lugar
de detentor do conhecimento e fazendo valer os saberes do povo que reside nos arredores da
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universidade. E percebeu-se que há um impacto enorme em toda a cidade onde a universidade sediou
tal projeto.

Assim, esse trabalho mostrou-se importante porque nos levou a conhecer melhor a estrutura de um
projeto de extensão levando em consideração os pontos relevantes no desenvolvimento do ensino
dentro da universidade, ou seja, as experiências dos discentes como educadores, a abertura da
universidade para a comunidade e toda essa relação de trocas do conhecimento que acontece nestas
transições.

1. A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Para se compreender melhor a extensão universitária, precisou-se situá-la no que diz respeito à sua
história. De forma sucinta e direta, o Plano Nacional de Extensão, elaborado pelo Fórum de
Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e pela Secretaria de Educação
Superior do Ministério da Educação e do Desporto, disse que com a organização dos estudantes
universitários brasileiros na União Nacional dos Estudantes – UNE, no final dos anos 50 e início dos
anos 60, foram empreendidos movimentos de ações culturais e políticas.

Estes movimentos foram reconhecidos como fundamentais para a formação de lideranças intelectuais
de que carecia o país, definindo assim as áreas extensionistas de atuação, e, com a sociedade civil
mais fortalecida, principalmente nos setores populares, contra o enfraquecimento da sociedade
política ocorrida na década de 80, trouce-se a possibilidade de pensar a construção de uma atual
concepção de universidades com base na redefinição das práticas de ensino, pesquisa e extensão até
então vigentes (BRASIL, 1999).

“A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a
Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e
Sociedade” (BRASIL, 1999, p.5). Nesta afirmação abre-se o entendimento para o que seja a extensão
universitária e para o grande papel que ela exerce no meio acadêmico de forma a envolver
universidades, comunidade, docentes e discentes. Isto tudo dentro de uma cadeia de desenvolvimento
de conhecimentos nas relações de trocas que ocorrem na sua execução, enquanto uma ação acima de
tudo política, uma ação de empoderamento.

O dicionário Rocha (2001) trouce alguns significados acerca da palavra extensão: efeito de estender;
duração. Esses significados estão completamente ligados às funções da mesma na universidade. A
extensão universitária tem por objetivo principal criar ramificações que irão ligar-se à comunidade e
ampliar as relações do conhecimento acadêmico com os saberes populares da sociedade onde a
universidade se encontra. Percebendo esta importância que a extensão exerce dentro da universidade
é que corroborou-se com as afirmações do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades
Públicas Brasileiras, o FORPROEX (BRASIL,2006, p.41) quando ela discute que:

[...] uma Universidade que se quer pautada por paradigmas democráticos e
transformadores deverá, necessariamente, (re)visitar seus processos de
pesquisa, ensino e extensão, valorizando, também, os saberes do sensu
comum, confrontados criticamente com o próprio saber científico,
comprometendo a comunidade acadêmica com as demandas sociais e com o
impacto de suas ações transformadoras em relação a tais demandas.

O diálogo acontece no contexto da extensão universitária e se dá de tal modo a exercer funções que
viabilizarão importantes discussões entre os participantes quanto ao papel que exercemos enquanto
universitários dentro desta relação, porque “a Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito
assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade, a oportunidade de elaboração da
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práxis de um conhecimento acadêmico” (BRASIL, 1999, p.5).

Pensando a extensão universitária e sua relação com a comunidade, percebe-se que há um diálogo de
duas instâncias, e, nesse diálogo uma relação cultural com as pessoas que não fazem parte do corpo
discente da academia universitária, mas, que muito pode dialogar e contribuir para o
desenvolvimento de ambos os lados, já que a extensão deve exercer esse trabalho social na
universidade. Quanto a isto, o Plano Nacional de Extensão Universitária (BRASIL,1999, p.6) traz a
seguinte elucidação:

É importante ressaltar que a intervenção na realidade não visa levar a
universidade a substituir funções de responsabilidade do Estado, mas sim
produzir saberes, tanto científicos e tecnológicos, quanto artísticos e
filosóficos, tornando-os acessíveis à população, ou seja, a compreensão da
natureza pública da universidade se confirma na proporção em que diferentes
setores da população brasileira usufruam dos resultados produzidos pela
atividade acadêmica, o que não significa ter que, necessariamente, frequentar
seus cursos regulares.

Nesse sentido, entendeu-se que esta relação de transmissão de conhecimento não esta baseada em
uma educação em que os discentes participantes de alguma extensão são detentores do conhecimento
verdadeiro e legítimo, mas, que é nesta relação e nesta troca que acontece a educação e a construção
do próprio conhecimento. Porque o saber popular e as ações da comunidade também se tornam
importantes e participantes desta troca dentro do contexto da ação extensionista.

Ainda pensando nesta conexão com a comunidade, percebeu-se o grande diferencial na formação dos
estudantes e professores universitários envolvidos com a extensão quando “professores e estudantes,
confrontados com a realidade, são sujeitos do ato de aprender e de produzir conhecimento”
(FORPROEX, 2006, p. 23). Sendo assim, não há mais uma zona de conforto e de ações somente
referentes à teoria, mas sim, um encontro com a prática e suas verdades desafiantes.

Participar de uma graduação e ali buscar compreensões para a construção profissional requer uma
observação que vai muito além da sala de aula e de seus conteúdos pré-definidos, é preciso estar
presente na instituição e na localização da própria, para que este estudante se entenda dentro de uma
relação social, cultural e histórica, fazendo valer todo o seu aprendizado:

Assim, tem-se hoje como princípio que, para a formação do profissional
cidadão, é imprescindível sua efetiva interação com a sociedade, seja para se
situar historicamente, para se identificar culturalmente e/ou para referenciar
sua formação técnica com os problemas que um dia terá de enfrentar
(BRASIL, 1999, p.7).

É neste sentido que entendeu-se o quanto é importante a participação em uma ação de extensão
universitária, buscando essa relação dentro e fora da universidade para uma relação social mais
ampla que consequentemente leve o discente a uma experiência profissional muito mais completa.

Em suas várias formas, a extensão tem muito a contribuir dentro e fora da universidade porque “além
de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho
interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. (BRASIL, 1999, p.5).

Considerados como o tripé que sustenta a Universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão precisam
se correlacionar e se interligar para que a construção do conhecimento aconteça dentro da
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universidade. Sendo que, a pesquisa e a extensão integradas ao ensino proporcionarão uma melhor
formação no ensino superior.

É muito visível o quanto a extensão se coloca numa posição de total importância dentro do ensino
superior, porém, é visível também a desigualdade de apoio e infraestrutura em relação à própria
extensão se comparada com a pesquisa, visto que, os órgãos de fomento têm disponibilizado muito
mais recursos para a pesquisa.

Os projetos extensionistas envolvem o ensino e a pesquisa numa relação direta com a sociedade,
pensando nesta como participante da construção do conhecimento, desmistificando o pensamento
que se tem com respeito às universidades como detentoras do conhecimento. As relações pessoais, de
trocas de conhecimentos e o envolvimento diretamente com a comunidade local, dão suporte para o
amadurecimento de todos os envolvidos na extensão. “Projetos de extensão são atividades mais
completas por sua dimensão acadêmica, política, social e cidadã. A comunidade contemplada
participa ativamente de sua execução, imprimindo ritmo e mudanças ao longo do projeto”. (SILVA,
2006, p. 125).

1. EM CENA O PROJETO DE EXTENSÃO “DANÇA NA UNIVERCIDADE:
ESCOLINHAS DE DANÇA”

A ação aqui discutida foi desenvolvida pela Professora do Núcleo de Dança do Campus de
Laranjeiras da Universidade Federal de Sergipe Ana Angélica Freitas Góis[1] no ano de 2010, e, em
2013 teve continuidade sob a direção da Professora do Núcleo (hoje departamento) de Dança da UFS
Jussara da Silva Rosa Tavares[2]. Este, desenvolveu um trabalho com a população da cidade de
Laranjeiras através de aulas de dança que foram ministradas para crianças de 05 a 13 anos.

As crianças foram divididas em duas turmas por idade, uma turma com crianças de 05 a 09 anos e
outra com crianças de 10 a 13 anos de idade, porque entendeu-se que as faixas etárias possuem
estágios de desenvolvimento cognitivo e motor diferenciados, então, necessitou-se desenvolver
atividades que foram significantes para cada faixa contemplada no projeto.

No decorrer deste as crianças puderam vivenciar a dança não somente em aulas, mas, também em
apresentações artísticas em que elas mostravam os resultados dos processos das aulas cenicamente.
Esta ação teve como professores de dança alunos do próprio curso de licenciatura em dança da
Universidade Federal de Sergipe e estes professores vivenciaram experiências que proporcionaram
um melhor desempenho na sua carreira profissional. Finalmente, este projeto buscou estender o
curso de dança para a comunidade de Laranjeiras.

O projeto destinou-se a crianças e pré-adolescentes do ensino público do município de
Laranjeiras/SE e seguiu um caminho necessário à sua emancipação. O conhecimento corporal
apresentou-se como descoberta prioritária no projeto, em que a autopercepção corporal e expressão
emocional foram trabalhadas por meio de vivências corporais. Os movimentos corporais que foram
aplicados tiveram como base os princípios da Dança Educação e Dança Arte. Várias técnicas
corporais foram utilizadas para o desenvolvimento da consciência corporal, respeitando o tempo de
cada um, inclusive as diversas tendências técnicas contemporâneas utilizadas na arte de dançar.

Realizaram-se Alongamentos, relaxamento, técnicas de respiração, coordenação motora, expressão
corporal e técnicas específicas de dança, tais como: Balé Clássico, Dança Moderna, Danças
Populares e Técnicas de Improvisação, compuseram as vivências corporais que foram feitas
individualmente e em grupo, além da vivência do processo criativo para a construção coreográfica,
entendendo que cada pessoa é um indivíduo e será tratado em sua singularidade, bem como, as
técnicas do ritmo, do espaço e da energia (LABAN,1989).

A metodologia aplicada aproximou-se da “abordagem triangular” de Ana Mae Barbosa, na qual a
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apreciação, a contextualização e a prática artística compõem uma triangulação essencial na educação
estética de crianças e jovens. A materialização do processo de ensino desenvolvido em sala de aula
ocorreu-se a partir das constantes informações e saberes encontrados no cotidiano do fazer
pedagógico e artístico, possibilitando ao discente conceber transformações e análises críticas de
ordem conceitual, procedimental e atitudinal.

A proximidade com grupos heterogêneos, de diferentes faixas etárias e níveis socioculturais, e a
necessidade do conhecimento técnico, científico, cultural e artístico para melhor compreensão das
relações sociais e familiares, possibilitaram ao discente criar agilidade no trato e no contato com o
ser humano em geral. Dessa forma, estabeleceu-se para os discentes experiências com a intervenção
profissional direta e a investigação, firmando-se assim como um dos momentos no processo de
construção do conhecimento.

Durante a nossa participação no Projeto, em 2013, as aulas das seguintes técnicas de dança foram
ministradas como base corporal em quase todo o projeto: Dança Moderna e Balé Clássico,
entendendo que a dança não precisa ser ministrada de maneira autoritária, rigorosa e rígida como é
em outras perspectivas. Não foi necessário exercer a ação desta forma por estarmos preocupados com
o desenvolvimento artístico e poético da dança nos alunos, e com o aprendizado de uma forma de
fazer nas relações com o outro, Porpino (2006 p.103) afirma que:

A dança, assim como múltiplas outras manifestações culturais, exige um
aprendizado, a aquisição de uma técnica (ou técnicas) para sua realização.
Portanto o treinamento, a repetição, os desenvolvimentos técnicos são
imprescindíveis para que o dançar ocorra como expressão do novo, do
estético. Obviamente, aqui, não estamos nos referindo a um aprendizado que
requeira uma atitude tecnicista ou autoritária, mas à necessidade de um
aprendizado de um modo de fazer, que na dança pode ser traduzido como um
modo de fazer poético.

Estas duas técnicas de dança mostram diferentes características, elas se divergem entre si, porém o
trabalho com tais estilos enquanto base para um processo corporal mostrou-se muito eficaz porque
elas condicionam o corpo de forma diferenciada e trabalham a estética cada uma a seu modo com
poucas semelhanças contribuindo para uma formação mais abrangente tanto no condicionamento
físico quanto na expressão deste corpo.

“Tomando por base a liberdade expressiva do corpo, a dança moderna reflete o contexto histórico
que a gerou: a de um mundo governado por máquinas, na qual o ser humano se debate em busca de
novas relações consigo mesmo e com a sociedade” (PORTINARI, 1989, p. 133). Essa liberdade
expressiva do corpo envolve o espaço, as movimentações e os temas propostos pela Dança Moderna.

Como confirmação da reflexão anterior, observou-se como resultado que os alunos se sentiam mais à
vontade e se entregavam de uma maneira muito especial às aulas da técnica citada. A causalidade
disto foi porque as pessoas se sentiam livres para explorarem o chão, para desenvolverem
movimentos no corpo todo e principalmente no tronco e na coluna vertebral, além disto, destaca-se a
importância deles serem capazes de exprimirem suas emoções mais profundas.

O balé Clássico ou Dança Clássica possui uma organização de aula bem específica com a repetição
diária de determinados exercícios. Seus movimentos estão mais concentrados no nível alto e buscam
sempre lutar contra a gravidade. A força e a amplitude dos seus movimentos tornam-se
indubitavelmente necessários para saltos cada vez mais altos e pernas cada vez mais alongadas e
flexíveis. Disciplina é algo que permeia o balé clássico, chegando a tornar-se uma técnica entendida
na maioria das vezes como rígida em sua pedagogia, pois, “[...]/ A técnica do balé foi desenvolvida
de acordo com os princípios cartesianos: separação entre corpo e mente, fragmentação do corpo
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humano em segmentos independentes, mecanização dos movimentos” (DANTAS, 1999, p. 35).
Talvez sejam por estes aspectos que detectou-se que os alunos não demonstravam muita afinidade
com as aulas de dança clássica comparado às aulas de dança moderna, danças populares e de
improvisação.

O autor deste artigo e professor do projeto na época pode desenvolver também aulas com processos
de Dança Contemporânea a exemplo de Improvisação, Processos de Criação e Processos
Coreográficos com temas diversos como o circo, as relações maternas, festejos juninos e brinquedos
e brincadeiras, pensando que “quando criamos e nos expressamos por meio da dança, interpretamos
seus ritmos e formas, aprendemos a relacionar o mundo interior com o mundo exterior”
(MORANDI, 2006, p. 72). Ainda neste contexto Porpino (2006, p.104) traz a seguinte afirmação:

No que se refere à dança, poderíamos considerar como técnica, não somente
aquelas sistematizadas ou codificadas para o ensino formal, como técnicas do
Ballet Clássico ou da Dança Moderna, mas os diversos modos de fazer, de
dançar, que, veiculados pela tradição, renovam-se de geração a geração,
levando consigo o desenvolvimento de uma “destreza”, uma certa habilidade
ou adaptabilidade para determinada ação, que se traduz num ato educativo.

O dançar, o educar e o aprender estão relacionados e acontecem sem nenhum esforço quando
entendemos que a educação, assim como a dança, possui várias formas de serem desenvolvidas e de
exercerem o papel de transmissão de conhecimento em vários contextos dentro da sociedade. Assim
recorremos a afirmação de Porpino (2006, p.125):

Compreendemos que os vários contextos sociais em que a educação se
manifesta no dançar são passíveis de trocas de experiências, de diálogos e de
ressignificações, o que entendemos como importante para que possamos
ampliar a compreensão do fenômeno educacional.

Praticar a dança seja em pesquisa de movimento, criação artística ou em técnicas mais específicas de
dança, nos elucidou para algumas eficácias e importantes mudanças que acontecem no aluno
enquanto ser social completo. Não somente percebeu-se que o corpo é trabalhado, mas, toda a forma
de pensar e agir do praticante de dança mudou a partir dessas relações em que se encontram o corpo
e a mente dentro da dança, pois o corpo é uno, além disso, pode-se perceber as relações externas que
acontecem entre os alunos de dança. “As aulas fazem nascer os primeiros relacionamentos do sujeito
com ele próprio, com outras pessoas e com grupos, com objetos e com tudo o que se encontra ao seu
redor” (BARRETO, 2004, 59).

Pensando nas relações humanas entendeu-se que a dança é coletiva. A partir do momento que
dançamos para alguém ou observamos o outro dançar estamos nos comunicando e nos relacionando.
“A dança só reencontra seu grande estilo quando é a expressão, ou a esperança, de uma vida coletiva,
como de fato foi, há milênios, nas sociedades não-ocidentais” (GARAUDY, 1980, 52).

Dentro destas relações dança/aluno, aluno/aluno, aluno/sociedade, tentou-se despertar o que vem do
interior deste que dança, para que ele pudesse se expressar e se colocar dentro desta comunidade
compreendendo quem ele é e qual o seu papel no meio em que vive. Sendo assim o aluno de dança
se colocou enquanto ser social, comunicável e introduzido dentro do grupo de pessoas onde ele está
dançando levando esta experiência para a sua própria vida social não mais passivamente, mas
também, ativamente.

A ação do educador neste momento de compreensão do educando quanto individuo vai ser de total
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importância para que o desenvolvimento do ser criativo aconteça. Nós enquanto professores, temos a
necessidade de estimular nossos alunos a se colocarem dentro da aula de dança como propositores e
criadores do movimento. Instigar esse aluno a participar da aula não somente como reprodutor de
uma sequência de movimento específica, mas, desenvolver nele, novas ações que o libertem do
engessamento técnico.

No desenvolvimento do projeto as crianças e adolescentes também puderam sentir a dança como arte
a partir das vivências em apresentações que aconteceram ao longo do projeto e ao final. Assim,
pode-se proporcionar a elas um fazer artístico na dança dentro de um teatro com todos os aspectos
que compõem uma cena artística em dança, desde a passagem de palco, as trocas de figurinos e a
emoção dos agradecimentos finais com o público presente.

1. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Aqui serão explanadas as discussões que surgiram dos resultados das pesquisas que se deram a partir
de um roteiro de entrevista cedido por ambas as partes. Através de um termo de consentimento livre
e esclarecido o pesquisador pode obter as respostas dos entrevistados da pesquisa em questão.

A entrevista contou com um roteiro de quatro perguntas norteadoras, sendo que cada uma destas
perguntas foi direcionada para os monitores, as mães das crianças e pré-adolescentes que
participaram do projeto, as próprias crianças e pré-adolescentes que participaram ativamente no
projeto e para um representante da direção do Campus de Laranjeiras. As perguntas buscaram
responder pontos levantados neste trabalho, a saber: o que foi para você fazer parte do projeto Dança
na UniverCidade: escolinhas de dança? (pergunta feita aos monitores) Que significado teve o projeto
“Dança na UniverCidade: escolinhas de dança” para o seu filho? (pergunta feita aos pais) O que você
senttiu ao fazer parte do projeto “Dança na UniverCidade: escolinhas de dança”? (pergunta feita aos
alunos do projeto) Para você, o que o projeto de extensão “Dança na UniverCidade: escolinhas de
dança” significou para esta instituição e para a comunidade? (pergunta feita a direção do Campuslar).

As cinco monitoras entrevistadas foram todas estudantes ou formadas no curso de dança licenciatura
que residia no campus de Laranjeiras e que hoje reside na cidade de Aracaju no estado de Sergipe.
Duas das monitoras ainda estavam cursando Dança Licenciatura na UFS e as outras três já haviam se
formado no mesmo curso.

A pergunta feita para as monitoras, questionava sobre o que foi para elas fazerem parte do projeto
“Dança na Univer(C)idade: escolinhas de dança”. As categorias elencadas foram as seguintes:
Experiência valiosa, inigualável, um presente, foi indicado por 03 sujeitas; Experiência com a
docência, foi indicado por 02 sujeitas; Importante para a formação acadêmica, foi indicado por 03
sujeitas; Constatação de que Dança é educação, foi indicado por 01 sujeita; Satisfação em
proporcionar educação para os alunos, foi indicado por 03 sujeitas e Lugar de aprendizado, foi
indicado por 04 sujeitas.

Buscando compreender e discutir sobre os resultados que obtive-se nas entrevistas, percebeu-se que
03 sujeitas afirmaram que fazer parte do projeto aqui estudado foi uma experiência valiosa,
inigualável, um presente. Entendeu-se que de alguma forma elas guardam esta experiência até os dias
de hoje e perceberam que não devem perder as lembranças dos momentos vividos no projeto, já que
tratam tais momentos como tão importantes para si. 02 das sujeitas explanaram que tiveram uma
experiência com a docência a partir das vivências no projeto.

Isto só confirma o que já estávamos tratando na relação da extensão com os discentes envolvidos no
projeto, quando afirmamos que “professores e estudantes, confrontados com a realidade, são sujeitos
do ato de aprender e de produzir conhecimento” (FORPROEX, 2006, p. 23).

A participação destas sujeitas no projeto as assegurou de uma experiência com a prática profissional
de sua área, fortalecendo-as enquanto profissionais e principalmente mostrando um pouco da
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realidade de suas práticas. Seguindo esta linha de pensamento entendemos o quão importante estas
experiências se tornaram para a formação acadêmica de 03 das entrevistadas, toda esta prática dentro
do projeto de extensão dará base para o discente e complementará suas experiências afirmando seus
conhecimentos e concretizando a sua formação.

Assim, tem-se hoje como princípio que, para a formação do profissional
cidadão, é imprescindível sua efetiva interação com a sociedade, seja para se
situar historicamente, para se identificar culturalmente e/ou para referenciar
sua formação técnica com os problemas que um dia terá de enfrentar
(BRASIL, 1999, p.7)

Não pode-se deixar de frisar aqui o que apenas 01 das sujeitas relatou em sua entrevista. Ela
constatou que dança é educação a partir da sua estadia no projeto. Pode-se então refletir sobre esse
resultado dentro da afirmação da sujeita. “Portanto a dança como uma das vias de educação do corpo
criador e crítico tornam-se praticamente indispensável para vivermos presentes, críticos e
participantes na sociedade atual” (MARQUES, 2007, p. 25). Seguindo esta linha de pensamento
entendeu-se a Dança aqui como educação e como indispensável para o desenvolvimento do ser
enquanto humano, pois as relações que ela desenvolve não tratam apenas do copo físico, mas,
também do corpo cognitivo e principalmente do corpo criativo e ativo dentro da sociedade.

Continuando este pensamento com relação à Dança enquanto educação, 03 das sujeitas
demonstraram em suas respostas uma grande satisfação em proporcionar educação (dança) para os
alunos, vê-se então que a dança não é somente significativa para quem aprende, mas também para
quem ensina, porque o propositor tem a oportunidade de ver os efeitos da educação, que no caso aqui
é a dança, na vida dos seus alunos a cada aula ministrada.

Fechando esta pergunta feita às monitoras vamos apenas relembrar o que já afirmou-se aqui com
relação a todo este processo da extensão ser um grande aprendizado para as sujeitas, porque 04 delas
trouxeram esta afirmação para as suas respostas e só confirmou-se em nossa fala que quem ensina,
ensina aprendendo e quem aprende, aprende ensinando. É uma relação de troca e a extensão
universitária acontece para que a universidade saia deste lugar de detentora do conhecimento e se
coloque no lugar das relações de trocas.

Dentro desses balizamentos, a produção do conhecimento, via extensão, se
faria na troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, tendo como
consequência a democratização do conhecimento, a participação efetiva da
comunidade na atuação da universidade e uma produção resultante do
confronto com a realidade. (BRASIL, 1999, p.4).

As sete mães que foram entrevistadas são todas residentes da cidade de Laranjeiras e matricularam
seus filhos no projeto a pedido dos mesmos. São elas que levam seus filhos para as aulas e foi neste
momento que pode-se fazer as entrevistas, com disposição e até mesmo um pouco de timidez elas se
propuseram a colaborar com esta pesquisa.

Aqui observou-se as respostas referentes à pergunta feita às mães dos alunos do projeto que
questionava qual significado o projeto “Dança na Univer(C)idade: escolinhas de dança” teve para os
seus filhos(as). As categorias elencadas foram: É importante, maravilhoso, fundamental e
significativo para o filho foi indicada por 06 sujeitas; Ajuda na socialização do filho trabalhando a
sua timidez foi indicado por 02 sujeitas; É um aprendizado para a criança foi indicada por 04
sujeitas; O projeto tira os filhos das ruas e do ócio, as impedindo de praticar ações que prejudiquem
seu desenvolvimento foi indicado por 03 sujeitas; Os filhos tornam-se mais responsáveis e
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disciplinados com as obrigações que eles têm no projeto foi indicado por 03 sujeitas; É algo
distrativo e divertido para o filho foi elencado por 02 sujeitas; É importante no desenvolvimento de
forma geral do filho (cognitivo e físico) foi indicado por 02 sujeitas e O projeto dá acesso à dança de
forma gratuita para a comunidade foi indicado por 02 sujeitas.

“Dançar é essencial à formação humana e seu ensino na escola[3] tem o potencial de contribuir para
a construção de um processo educacional mais harmonioso e equilibrado” (BARRETO, 2004, p. 83).
É nesta fala que abordou-se o quanto importante, maravilhoso, fundamental e significativo foi o
projeto para os filhos de 06 sujeitas entrevistadas.

Dando continuidade, 02 das sujeitas afirmaram que a participação dos seus filhos no projeto ajudou
na socialização deles e moldou a timidez de ambos, quanto a esta afirmação recorremos a Débora
Barreto (2004) quando ela afirma que “as aulas fazem nascer os primeiros relacionamentos do sujeito
com ele próprio, com outras pessoas e com grupos, com objetos e com tudo o que se encontra ao seu
redor” (p,59). Sendo assim a criança vai se construindo enquanto um ser social integrado dentro das
relações humanas.

É um aprendizado para a criança, essa foi uma das falas de 04 sujeitas, elas entenderam que seus
filhos estavam aprendendo quando iam para as aulas do projeto, sendo assim, “acreditamos que a
dança, como vivência estética, é possibilidade de criação de novas formas de compreensão do
mundo” (PORPINO, 2006, p. 42).

Foi perceptível para 03 das sujeitas entrevistadas que o projeto trazia a criança e o pré-adolescente
para o ensino e o aprendizado, retirando-os do ócio e possivelmente das ruas onde poderiam se
envolver com ações negativas para o seu desenvolvimento. Olhando por esta perspectiva
confirmou-se que “uma ação no ensino da arte, na educação formal e nas relações de família, junto a
esse público carente, tem sido considerada como um tripé para a hipótese de construção da solução
pela busca da plena cidadania para todos” (ROBATTO, 2012, p. 21). Tudo isto só nos levou a ter a
certeza da importância da criação de ações deste caráter educativo para a comunidade que tem acesso
ao mesmo.

“Nas aulas de Dança, as pessoas vão tomando consciência dos seus sentimentos, idéias, sensações e
pensamentos, e assim os caminhos das técnicas se abrem, permitindo o delinear das formas
dançantes. Um dançarino dificilmente abandona as aulas” (BARRETO, 2004, p. 59). Foi neste
pensamento da autora que entendeu-se quando 03 das sujeitas entrevistadas afirmaram que seus
filhos tornaram-se mais disciplinados e responsáveis com as obrigações do projeto. Dentro das aulas
a crianças e pré-adolescentes seguiram um horário de chegada e um formato de aula onde precisavam
ser responsáveis com as coreografias para as apresentações, a partir desta rotina é que os sujeitos
perceberam essa mudança na vida dos seus filhos que participavam do projeto.

02 das sujeitas entrevistadas relataram que o projeto é algo que distrai e diverte seus filhos.
Pensou-se que a dança tem sim este lugar lúdico, de divertimento e distração, mas, entendeu-se que
aqui o projeto não buscou apenas exercer essa função do entretenimento, mas principalmente o lugar
da educação estética e lúdica. Entendeu-se que para muitas pessoas a dança é considerada apenas
como um hobby porque ainda não conheceram as várias competências que tem a dança enquanto
conhecimento.

A relevância do projeto foi posta por 02 sujeitas. Elas observaram que o projeto foi importante no
desenvolvimento cognitivo e físico dos seus filhos. Assim como pode-se ver em Marques (2007) “É
por meio de nossos corpos, dançando, que os sentimentos cognitivos se integram aos processos
mentais e que podemos compreender o mundo de forma diferenciada, ou seja, artística e estética”. (p.
5)

Finalizando as discussões sobre estas perguntas vamos ao que 02 das sujeitas explanaram com
relação ao projeto. Elas mostraram a importância do acesso à dança de forma gratuita através destes
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projetos, sendo assim, afirmou-se que os desenvolvimentos de projetos culturais de extensão
modificam a comunidade que tem acesso a tais projetos, principalmente comunidades que possuem
um poder aquisitivo menos favorecido. Entende-se que a dança encontra-se enquanto arte mais
acessível para as pessoas que tem um poder aquisitivo mais alto.

As quinze crianças e pré-adolescentes entrevistadas que participaram da pesquisa foram todas
participantes ativas do projeto e estiveram bastante disponíveis para responderem as entrevistas,
quatorze delas são do sexo feminino e apenas uma delas do é sexo masculino.[4]

Desenvolveremos agora as respostas referentes ao que as crianças e pré-adolescentes sentem ao fazer
parte do projeto “Dança na Univer(C)idade: escolinhas de dança”. As categorias elencadas foram:
Sente-se bem, alegre e feliz dançando de forma livre, foi indicado por 10 sujeitos; Gosta muito de
dançar, foi elencado por 06 sujeitos; Tem a dança enquanto exercício físico que movimenta o corpo e
proporciona saúde para tal, foi elencado por 05 sujeitos; Tem o desejo de sempre participar do
projeto e de que ele não tenha fim, foi indicado por 04 sujeitos; Já tinha o sonho de fazer dança, foi
indicado por 04 sujeitos; Tem uma relação de confiança com o monitor, foi elencado por 01 sujeito;
Possui uma apreciação pela dança e pelos profissionais desta área, foi indicado por 01 sujeito;
Socialização, novas relações humanas dentro do projeto, foram indicados por 02 sujeitos.

Para darmos início à questão feita aos alunos do projeto desta pesquisa, recorremos a esta fala:

Dançar... um dos maiores prazeres que o ser humano pode desfrutar. Uma
ação que traz uma sensação de alegria, de poder, de euforia interna e,
principalmente, de superação do limite de seus movimentos. Algumas
pessoas não se importam com o passo correto ou errado e fazem do ato de
dançar uma explosão de emoção e ritmo que comove quem assiste.
(BARRETO, 2004, p.1).

É pensando nesta fala que entendeu-se quando 10 dos 15 sujeitos entrevistados disseram que se
sentiam bem, alegres e felizes dançando de forma livre dentro do projeto. A dança tem essa
magnitude, ela mexe conosco de uma maneira muito peculiar e envolvente. Seguindo esta linha de
pensamento só afirmamos o que 06 dos sujeitos expuseram quando disseram que gostavam muito de
estar no projeto. A partir de todo esse sentimento agradável proveniente da dança é que entendeu-se
esse gostar das crianças e pré-adolescentes participantes do projeto que participaram desta entrevista.

Dos 15 sujeitos entrevistados, 05 falaram do trabalho de dança no projeto enquanto exercício físico
que coloca o corpo em movimento e consequentemente traz benefícios para a sua saúde. A dança é a
arte do movimento e mesmo que em todo momento nós estejamos nos movimentando
cotidianamente, percebemos que a dança move o corpo de uma maneira peculiar e é a partir dessa
maneira que entendemos quando essas crianças e pré-adolescentes falam sobre sentir o corpo mais
movimentado. O trabalho semanal de aulas de dança trouxe mudanças corporais visíveis como a
coordenação motora, força, flexibilidade e resistência, colaborando para a saúde dos corpos, logo,
para a saúde dos sujeitos. Embasou-se todo esse discurso na fala a seguir quando ela diz que:

A dança tem sido uma forma de atender às questões emocionais e físicas,
considerando-se que a sua matéria principal e respectivo instrumento de
trabalho é o próprio corpo do bailarino, depositário de suas vivências
pessoais e marco de suas heranças genéticas, étnicas e culturais – corpo que
pode ser desenvolvido e aperfeiçoado como uma forma de expressão de
ideias e de transformação da realidade, sem perda de sua identidade.
(ROBATTO, 2012, p. 72).
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Percebe-se aqui o quanto o projeto significou para as crianças e pré-adolescentes da cidade de
Laranjeiras, pois, 02 sujeitos disseram na entrevista que pretendiam sempre participar do projeto e
não queriam que ele acabasse nunca. Isto nos revelou também a carência de trabalhos que envolvam
dança nesta comunidade, a ponto destes participantes demostrarem esse receio de que um dia o
projeto acabasse. Continuando nesta linha de pensamento vê-se que 04 dos sujeitos relataram que já
sonhavam em fazer aula de dança e com isto buscavam sempre estarem presentes no do projeto.

Apenas 01 sujeito relatou que tinha uma relação de confiança com o monitor de dança do projeto.
Mesmo sendo um só sujeito, pode-se perceber que esta relação existe e que é de total importância
dentro da construção do conhecimento, principalmente em dança, porque se está lidando com o
corpo do outro, e para tocar, corrigir, direcionar preciss-se deixar os alunos seguros do trabalho
desenvolvido. Para confirmar essa colocação observa-se mais sobre este assunto nesta citação onde
ela diz que.

Da relação educador-educando nascem as mais surpreendentes experiências,
que vão do âmbito pedagógico ao pessoal. As relações de confiança,
sinceridade e companheirismo geralmente conduzem o processo educacional
às conquistas e sucessos de ambos, educador e educando, pois a socialização
de conhecimentos é gratificante para quem ensina e para quem aprende.
(BARRETO, 2004, p. 50).

01 dos sujeitos possuiu uma apreciação pela dança e pelos profissionais desta área. Isto mostrou que
provavelmente esta admiração é um reflexo de uma vontade de seguir carreira na dança. Além de
tudo o que já viemos falando quanto a dança na vida desses sujeitos, vê-se aqui que o projeto
também pode contribuir para a escolha profissional dessas crianças e pré-adolescentes, trazendo
vivências na área da Arte que conduzirão os sujeitos para uma futura escolha profissional.

Encerrando esta questão vê-se que “A dança só reencontra seu grande estilo quando é a expressão, ou
a esperança, de uma vida coletiva, como de fato foi, há milênios, nas sociedades não-ocidentais”
(GARAUDY, 1980, 52). É neste sentido que entende-se quando 02 dos sujeitos falam sobre
socialização e sobre a criação de novas amizades. Dentro da dança nós nos relacionamos com o outro
e trabalhamos muito em grupo, isto fortalece as relações humanas e prepara a criança ou o
pré-adolescente para viver harmoniosamente em sociedade.

Como uma forma de concluir nossos estudos quanto às pesquisas observou-se a entrevista da
representante da direção do Campuslar. De acordo com a Coordenadora Pedagógica e Vice-Diretora
do Campus de Laranjeiras – UFS (Formada em Arquitetura, Urbanismo e Doutora em Planejamento
Urbano e Regional – PROPUR-UFRGS) na época do desenvolvimento desta pesquisa, o projeto tem
diversos impactos com relação aos envolvidos em tal projeto.

Ela discutiu sobre a importância da vivência do monitor do curso de dança dentro do projeto, para ela
foi quase que um estágio e que depende de uma dedicação especial já que é voltado para crianças e
pré-adolescentes. Pensando de uma maneira geral do que foi explanado na fala dela, será analisado
algo muito interessante.

Nas palavras da coordenadora “o projeto estreita as relações academia/comunidade de Laranjeiras,
encurta a distância entre o lado de fora da porta e do lado interno: mães e filhos adentram no campus,
e podemos assim começar a construir um sentimento de pertencimento dos moradores de Laranjeiras
com o Campus UFS”. Isto afirmou o que já havíamos discutido quanto à extensão universitária,
quando expôs-se que “a Extensão Universitária é o processo educativo, cultural, e científico que
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre
Universidade e Sociedade” (BRASIL,1999, p.5).

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/uma_analise_sobre_o_projeto_danca_na_univercidade_escolinhas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.13-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



A pesquisa de campo nos confirmou que a extensão universitária é muito relevante para a
Universidade que a propõe, para os discentes envolvidos (monitores) e para a comunidade onde a
extensão desenvolve seu trabalho. Pois, de fato ela proporcionou a socialização entre os saberes
construídos dentro e fora da academia, gerando uma relação de troca entre esses saberes,
favorecendo o contato direto com a comunidade em que se encontra e fortalecendo o sentimento de
pertencimento tanto para a comunidade bem como para a própria universidade. Possibilitou ainda
uma formação mais qualificada e significativa para os docentes.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se que de maneira significativa o projeto “Dança na Univer(C)idade: escolinhas de dança”
contribuiu muito para a formação dos discentes envolvidos já que para tais o tempo dedicado ao
projeto foi um lugar de grande aprendizado onde tiveram a experiência da docência e lidaram com as
mais diversas situações que qualquer professor pode passar enquanto atuante em sua área.

Realizar um sonho, aprender algo novo, se relacionar com o outro, movimentar o corpo. Esses são
alguns dos estímulos que pode-se detectar e concluir que levaram as crianças e pré-adolescentes a
participarem do projeto. O desejo de estar foi tão forte que elas relataram não quererem que o projeto
tivesse fim, isto levou-nos a entender que o projeto em muito significou para aquele que participou
dele e isto de uma maneira geral e que vai além de adquirir um conhecimento específico, que no caso
aqui é a dança, é algo para o ser enquanto humano, é algo para a vida.

O impacto deste projeto para a comunidade se mostrou quando percebeu-se que este é um dos
poucos desenvolvidos na cidade, uma ação que levou a dança de forma pedagógica por um ano
inteiro passando pelas etapas necessárias para a sua finalização a cada ano. Na relação com a
universidade pôde-se confirmar que através dele a comunidade teve acesso à universidade e essa
relação não estava mais no lugar do conhecimento superior enquanto uno e “superior”, mas, nas
relações de troca e na construção do conhecimento a partir destas relações.

Pode-se também observar a forma como foram desenvolvidas as aulas deste e com isto usar esta
forma como exemplo para novos planos de aula para a atuação enquanto professor de dança já que na
formação em dança licenciatura não recebe-se uma forma “específica” de unidades para se trabalhar
a dança dentro da escola.

Diante de todas estas afirmações comprovou-se que de maneira muito significativa e relevante os
projetos de extensão atuam junto aoo ensino e a pesquisa no desenvolvimento da universidade. É
nesse sentido que percebeu-se a importância desta pesquisa porque ela nos revelou que a extensão
proporcionou uma vivência significativa enquanto docente para os discentes envolvidos com o
projeto. Mostrou-se que a comunidade adentra a universidade de uma forma positiva e de troca de
conhecimentos tirando o ensino superior do lugar de detentor do conhecimento e fazendo valer os
saberes do povo que vive aos arredores da universidade e percebeu-se também que há um impacto
enorme em toda a cidade onde a universidade sediou o projeto.
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