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APRESENTAÇÃO 
 

A dança na Educação Física reúne um conjunto de práticas 
corporais compostas pela diversidade e complexidade das 
manifestações do corpo que, por sua vez, refletem sistematicamente o 
patrimônio imaterial cultural de um povo. 

Com esse olhar é que promovemos esta Mostra, pois essa é uma 
continuidade de um trabalho realizado desde 2000 pela área de dança 
do Departamento de Educação Física nos âmbitos da pesquisa, do 
ensino e da extensão. 

 A nossa expectativa é de que professores, alunos bolsistas e 
alunos do Curso de Educação Física possam compartilhar o 
aprendizado, os saberes construídos e as discussões desenvolvidas 
durante algumas das atividades acadêmicas desenvolvidas durante o 2º. 
Semestre de 2019!   

Parabéns e obrigada a todos que colaboraram para esse belo 
resultado! 

 
Profa. Isabel Coimbra 
Profa Elisângela Chaves 
Prof. Gustavo Côrtes 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

26/11/2019 (terça-feira) 
 
Vozes da/na Escola 
Alunos da disciplina Ensino de Dança Contemporânea (Licenciatura 
em Educação Física) – EEFFTO/UFMG 
Profa. Isabel Coimbra 
Sinopse: Trabalho desenvolvido em sala de aula como um dos 
resultados do Seminário “O Ensino da Dança no Contexto da Educação 
Física Escolar”. 
 
Cena 1: brincando e aprendendo: Apropriação de gestos e 
movimentos inerentes na sua cultura e sociedade, por meio de uma 
prática corporal experimental voltada para atividades de movimento, 
jogos e brincadeiras.  
Intérpretes: Ana Luiza Carvalho, Daniel Camargo, Danilo Rodarte, 
Fernanda Ponzo, Lorena Pessoa e Thiago Firsen  
 
Cena 2: Nebulosas em rotação. As nebulosas são nuvens de poeira, 
hidrogênio, hélio e plasma. Originalmente, nebulosa era o nome de 
qualquer corpo celeste difuso, incluindo galáxias além da Via Láctea. 
Sendo assim, o trabalho objetiva dialogar, através de uma composição 
coreográfica, como os indivíduos podem (assim como as nebulosas) se 
estender para além de si próprios e como estão em um constante 
processo de mudança, ora expressando sua concretude, ora 
expressando sua mutabilidade. 
Intérpretes Débora Mendes, Diogo Augusto, Gabriela Oliveira, Haendrix 
Monteiro, Ivonilde Ferreira, Lucas Alvim, Milene Bicalho, Míriam Santiago 
e Yuri Pereira. 

Cena 3: Just-Dance. A dança é uma prática corporal e uma 
expressão artística presente na sociedade que, assim como diversas 
práticas sociais, também sofreu e sofre influências da tecnologia. 
Nesse sentido, o diálogo da dança com a tecnologia é significativo e 
constitui-se como um fenômeno para se aprender, analisar e 
questionar. Nesse fenômeno, o corpo que dança estabelece relações 
com a tecnologia. Essa relação pode tanto limitar quanto possibilitar 
múltiplas relações. Esse tema mostra-se atual e questionador, no 
universo das práticas artísticas e corporais. Perceber como a dança 
dialoga com as novas tecnologias possibilita observar modificações 
não só na própria arte, como também nas fronteiras que se 
estabelecem entre ser humano e máquina e dentro das relações 
interpessoais. As modificações nessas fronteiras fizeram-nos propor 
para análise e aprendizado em aula grupos que utilizam a tecnologia 
como possibilidade para a linguagem artística. Assim, partimos da 
proposta do “fitdance” e do “just dance” para trabalhar, dentro do 
contexto das juventudes, possibilidades de danças que se apropriaram 
dos meios tecnológicos para sua divulgação e utilização.  
Intérpretes Eduardo Versiani de M. Ferreira,Franklin Ribeiro 
Fernandes Negrão, Leandro Soares Assunção Rafael, Leonardo 
Henrique Pereira Maciel, Leonardo Diniz Magalhães, Lucas Marques 
Viana de Souza, Renan de Almeida Pongelupe 
 
 

27/11/2019 (quarta-feira) 
Alunos da Disciplina Danças (Licenciatura em Educação Física) – 
EEFFTO/UFMG 
Profa. Elisângela Chaves 
1- Desatino 
Intérpretes: Gabriela Herculano 
Momentos de conflitos internos e externos, de altos e baixos, 
imposições sobre quem ou o que devemos ser e fazer, o ardor da 
vontade intensa da luta faz sucumbir o poder da dominação 
interpessoal para bloquear a dominação intrapessoal e faz com que o 
patamar alto seja alcançado pelo "pequeno", iniciando assim uma 
nova era. 
 
2- Saudade 
Intérprete: Andreza Rodrigues 
Release: A vida é uma breve viagem na qual pessoas se encontram e 
se desencontram. Quando alguém termina sua jornada, deixa para 
quem fica a missão de retirar o aprendizado e continuar seu processo 
com algo a mais na bagagem. “E o que a gente vira quando vai 
embora de alguém? e o senhô respondeu: Uns viram pó. Outros caem 
igual estrela do céu. Outros só viram a esquina. E tem aqueles que 
nunca vão embora. Não? E eles ficam onde, Senhô?  Na lembrança.” 
Caio Fernando de Abreu 
 
3- Efeito Borboleta 
Intérpretes: André Loures, Bruna Lopes, Daniel Cardoso, Henrique 
Alitolip, Isabella Marques, João Felipe, Matheus Teles, Thaís 
Rodrigues, Viviane Fernandes 



 

 

Release:  A todo momento, somos impactados com uma série de ações, 
palavras, informações e emoções que influenciam nosso cotidiano. Ao 
nosso redor, tudo nos afeta, mesmo que minimamente. Somos parte de 
uma reação em cadeia que se desmorona conforme as coisas em nossa 
volta se modificam. Somos, basicamente, o resultado de tudo que 
vivemos. Culturalmente moldados, socialmente influenciados e até 
mesmo manipulados. O efeito borboleta, seja ele bom ou ruim, é parte 
da vida de todos. O que nos move, então, seria aquilo que move o outro, 
o que move todos. 
 
4- Era feminista 
Intérpretes: Amanda Remígio, Andreza Rodrigues e Gabriela Herculano 
Release: A coreografia é uma representação da independência feminina 
e do resgate de sua sensualidade, tão reprimida na sociedade machista. 
 
5- "Corpo estranho" 
Intérpretes: Arthur Henrique, David de Né, Diego Duarte, Enrico 
Mencarelli, Fernando Moura, Thiago Almeida  
Release: Inspirados pela rebeldia e necessidade de afirmação dos 
sujeitos da década de setenta, o grupo encontrou na canção "People Are 
Strange", do The Doors, uma fagulha para uma discussão que se faz 
constantemente necessária, especialmente nos dias de hoje: a 
alteridade. Respeitar o outro, o diferente, o diverso é sinônimo de uma 
Educação Física em direção à autonomia dos indivíduos. Nesse sentido, 
a compreensão de si próprio e das relações com cada um e com os 
demais, seja qual forem suas peculiaridades e subjetividades, é o que 
queremos chamar a atenção com a presente  
 
6-Rel(ação) 
Intérpretes: Gabriela Herculano 
Representação social corporal da delicadeza e sutileza exigida, e na 
representação melódica a força da tentativa do velado, aos sentidos do 
interno. 
 
7- Derbake  
Intérpretes: Isabella Marques 
Release: Trazendo a dança do ventre, dança de origem oriental e de 
diversos estilos, essa coreografia mostra o solo de percussão, solo 
caracterizado pelo uso de instrumentos percussivos, principalmente o 
“derbake” e pela ausência de instrumentos melódicos ou voz, sendo 
assim uma dança bem marcada e característica da Dança do Ventre. 
 
8- Forró 
Intérpretes Academia Pé Descalço 
 
9- Rainha das frases- Dom Quixote  
Intérpretes: Isadora Hadassa 
Remontagem: Lucas Pierre  
 
10-  O que nos move? 
Intérpretes: alunas e alunos do 2º período de licenciatura II semestre de 
2019 

O que nos move? Fisicamente, sentimentalmente, emocionalmente? 
Que ações somos capazes de fazer para mover o mundo a nossa volta? 
Por vezes juntos, por vezes sozinhos nos movemos de formas 
diferentes, somos diversos. 
Coreografia: profa. Elisangela e alunas/os 
 
 

28/11/2019 (quinta-feira) 
 
Andanças Poéticas na Pampulha 
PRODAEX/CCODA/ EEFFTO 
Direção: Isabel Coimbra 
Sinopse: Pesquisa em dança inspirada na obra de Niemeyer que por 
meio das linhas curvas, proporcionou uma conexão entre a paisagem 
urbana e as linhas do cotidiano. Espetáculo montado com a participação 
do Projeto NUDANÇAR (Balé Clássico Experimental e Dança Urbana 
Experimental), Projeto ExtraMuros e Cia Dança 1 do Programa de Dança 
Experimental (PRODAEX) 
 
Cena 1- Entre Linhas  
Cena 2- Marquises 
Cena 3 – Águas  
Cena 4 – Ruas 
Cena 5 – Entre Curvas 
 
Intérpretes: Carolina Amaral Lopes dos Santos, Carolina Neves de 
Almeida Helbert Junio Alexandrino dos Santos, Isabel Coimbra. Gabriela 
Brant, Samuel Assad, Fabiana Rodrigues, Andreia Vilaça, Fabiana 
Rodrigues, Izabela Lima, Aline Ferreira, Henrique Mantovani, Pauline 
Aimê Trunkle Espanion 
 
Linhas do Tempo 
Alunos da disciplina Danças (Bacharelado em Educação Física) 
Profa. Isabel Coimbra 
Sinopse: Trabalho desenvolvido em sala de aula em que os alunos 
trabalharam a temática do tempo entre o passado, o presente e o futuro. 
 
Cena 1: A ditadura militar, que aconteceu entre os anos de 64 e 85, foi 
um período de bastante repressão no Brasil. Com a intenção de fugir das 
agressões e das diversas formas de repressão sofridas, muitas pessoas 
e grupos encontraram na discoteca um lugar de liberdade, em que as 
diferenças eram respeitadas e você podia ser quem você realmente é. 
Intérpretes Beatriz Mol, Gabriel Martins, Gabriel Seara, Gustavo Cruz, 
Izabela Lima, Lucas Antônio, Luísa Cristina, Pedro Avelar e Warlen 
Borges. 
 
Cena 2: Desconstrução: A dança não tem gênero, ela nos convida a 
expressar nossos sentimentos, sem sermos julgados. Não precisamos 
nos enquadrar em um padrão criado pela sociedade. Sendo assim, é 
necessário desenvolvermos um processo de desconstrução, quebrando 
o estereótipo de movimentos de dança ditos como masculinos e 
femininos. 

Intérpretes: Mateus Fernandes de Oliveira, Luísa Pacheco Domingos, 
Luis Fellipe Pinel Santos, Lucas Menezes Dias, Ana Luiza da Silva 
Reis, Jéssica Santos Ferreira Prazeres, Débora Bárbara Ribeiro 
Pimenta de Melo Nogueira, Raiane Stephanie Gomides Louredo 
 
Cena 3: Uma visão sobre uma sociedade futura onde estão presentes 
a monotonia do cotidiano da sociedade contemporânea, que 
posteriormente dará lugar ao empoderamento feminino, 
desconstrução da masculinidade tóxica. Apesar das questões 
abordadas há esperança de uma melhora no futuro da sociedade, 
onde todos os indivíduos poderão se expressar sem que haja um 
julgamento social.  
Intérpretes Giancarlo Demétrio Cunha, Ester Viana, Vinícius América, 
Gabriel Souza, Maria Clara, Henrique Mantovani, Tifany Raphaela, 
Lara Gabriela, Pedro Henrique Batista.  

 
29/11/2019 (sexta-feira) 

 
Disciplina Ensino de Danças Brasileiras (Licenciatura em 
Educação Física) 
Prof. Gustavo Côrtes 
Sinopse: Trabalhos desenvolvidos em sala de aula 
Programa em anexo 
 
 
 
Obs.: Programação sujeita a ajustes necessários 
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Apoio: 
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