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1. Considerações Iniciais – O Projeto

A carência de espaços onde se produzam linguagens de movimento
incluindo sujeitos sem conhecimento técnico, porém, possuidores de diferentes
experiências corporais, me levou a pensar na Universidade como detentora de
potencial artístico onde pudessem ser produzidas diferentes linguagens de
dança, de movimento e de arte. Neste sentido, no ano de 2006 criei juntamente
com o Núcleo Artístico Cultural da Universidade Federal do Rio Grande o
projeto Terpsícore – Dança FURG!1, com o objetivo de tornar diferenciada a
visão sobre dança e cultura na sociedade riograndina, através de suas ações
em prol da formação de artistas e de público apreciador da arte. O projeto
propõe diferentes formatos de aulas, abrangendo desde conhecimentos
técnicos específicos, até o desenvolvimento da postura cênica de cada
estudante.

Despertar o envolvimento do aluno com o processo criativo da dança é
um desafio que enfrento a cada dia, fazer com que eles se permitam, o prazer
do saber, do concretizar, em um experimento de troca de conhecimento e
experiências, tornando possível perceber que o conhecimento está muito além
das paredes de sala de aula. Para Robatto (1994),

[...]em cada gesto ou movimento do ser humano, em qualquer
situação, estarão contidos vários significados simultâneos,
transmitidos voluntariamente ou não. São expressões
implícitas no tipo de movimentação de cada pessoa, como o
seu ritmo próprio, sua coordenação, suas tensões, etc.

Partir de vivências cotidianas, e suscitar a visão de que a experiência
que trazemos desde pequenos pode e deve ser compartilhada tornando-se
objeto da arte. Essa perspectiva de trabalho permite desenvolver livremente o
sentido de integração, sociabilidade, responsabilidade, tolerância através da
convivência dentro e fora das aulas, auxiliando na formação humana dos
sujeitos e na constituição de um expectador de arte, com senso crítico, a partir
das diferentes concepções trabalhadas no projeto. Ao dançar, mostramos que
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não somos perfeitos, somos apenas humanos, e é essa humanidade que
aproxima as pessoas da nossa dança.

2. A formação do educador

Sou acadêmica do curso de educação física, mas minha experiência na
área da dança data de época pregressa. Minha formação enquanto bailarina se
estende por mais de dez anos, e durante essa caminhada, me deparei com
diversos métodos de ensino. Entretanto, ao participar na faculdade das
discussões acerca da cultura do movimento humano e da formação
emancipatória do educando, questionei os métodos que me foram
apresentados durante toda a vida, pois passei a acreditar que o ser humano
deve ser tratado como tal e não ser visto como um similar de máquina a ser
condicionado.

A formação acadêmica não dá conta de constituir um educador artista,
que entenda essas dimensões em um desenvolvimento a priori. É necessário
todo um envolvimento do educador de forma a apropriar-se do universo
complexo e fascinante da arte dançada. Com isso, acredito que esta
experiência de unir os dois saberes me envolve em um universo único, onde
consigo ver a transformação dos estudantes que trabalham comigo, ver nos
olhos dos meus alunos a expressão de corpos realizados, em uma plenitude de
movimento e descoberta. Trabalhar dança, é trabalhar o imaginário aliado ao
concreto - ao social - e esta tarefa é um desafio, lançar-se nessa aventura é
mais do que assumir um compromisso com a plástica, é doar-se em um pacto
eterno, de modificar o real sem desprender-se dele.

3. Considerações Finais
O Projeto Terpsícore é a arte do homem comum, são estudantes

realizando sonhos, descobrindo-se artistas. Sou eu – acadêmica – me
descobrindo facilitadora do processo, descobrindo-me educadora. É a
comunidade se vendo possível, enxergando nos “bailarinos tardios”
possibilidades, visualizando a tal arte do homem comum, feita por pessoas
unidas por um objetivo.

É um projeto com uma carga de significado única, trazendo vida para as
paredes da Universidade, trazendo pontos de interrogação para as mentes
inquietas, trazendo movimento à extensão universitária, enfim, provando que
quanto maior o desejo de mudança, mais efetivas são as transformações, não
importa a idade, região ou repertório originário de movimento do aluno, mas
sim seu comprometimento com a arte, com a dança, consigo mesmo.

REFERENCIAS:

BACHELARD, G. A poética do devaneio.  2.ed.  São Paulo : Martins Fontes,
2006.

GARAUDY, R. Dançar a vida. 7.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

ROBATTO, L. Dança em processo: a linguagem do indizível. Salvador: Centro
Editorial e Didático da UFBA, 1994


