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2. INTRODUÇÃO

A Dança e o movimento sempre representaram meios das pessoas
aprenderem a se comunicar com o mundo. Quando uma pessoa toma consciência
dos seus limites, todo seu potencial criativo se amplia e o corpo se transforma num
poderoso veículo de comunicação tão ou mais forte que sons ou palavras – um
passo importante que auxilia na transformação do processo dos conflitos e das
dificuldades humanas.

A Dança terapia é uma abordagem corporal, voltada ao conhecimento
pessoal que estimula o movimento criativo e a espontaneidade do corpo,
motivando a comunicação e a integração entre as pessoas, procurando oferecerlhes confiança para transformar o eu não posso por uma nova atitude do corpo que
diz “Sim, eu sou capaz”. Assim busca utilizar os recursos artísticos, educacionais
e terapêuticos da dança para encontrar as pessoas e auxiliá-las a descobrir
caminhos e superar os desafios.
Através do trabalho criativo, a Dança terapia busca preservar a
energia e o equilíbrio do ritmo interno do corpo, vindo a beneficiar e integrar
pessoas de todas as idades, portadoras ou não de necessidades especiais. Sua
prática regular estimula as potencialidades que todos tem, mas que estão
escondidas – despertando áreas adormecidas em todo corpo e oferecendo infinitas
possibilidades de criação e expressão.

3. JUSTIFICATIVA
Implusionando a criatividade através de motivação adequada, a Dança terapia
permite que cada aluno crie seus próprios movimentos com espontaneidade e
liberdade, uma vez que oferece incentivo e confiança em quem a pratica, já que
sempre respeita o tempo, o ritmo e o limite de cada um, para que seja possível dizer ao
próprio corpo: sim, eu sou capaz.
Através da integração, a Dança terapia busca o prazer de viver e por meio de
um diálogo corpóreo abre possibilidades de novos caminhos que auxiliam os alunos a
conviverem e a lidarem melhor com diferentes situações como ansiedade,
desequilíbrios, falta de auto-estima, timidez, obesidade, stress, medos, depressão,
isolamento, problemas de relacionamento, distintas deficiências como a auditiva e
visual, problemas motores, Síndrome de Down e Paralisia cerebral, entre outros. A
conscientização e a auto-descoberta desenvolvidas ainda não percebidas, criando num
novo olhar sobre si mesmo. Um olhar de criança frente ao novo, melhorando a
qualidade de vida interna do aluno e integrando-o na sociedade aonde vive. E onde a
experiência e a contribuição de cada um revelam o respeito, a auto-aceitação e a
beleza do movimento.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo Geral
- Despertar um meio de expressão músico-corporal, desenvolvendo a
consciência do corpo, criatividade dos movimentos e superação dos seus limites,
possibilitando habilidades e talentos ainda não percebidos, valorizando aspectos sócioafetivo-culturais.

4.2 Objetivos Específicos
-

Proporcionar oportunidade de expressão músico-corporal.

-

Melhorar a locomoção, a postura e o equilíbrio.

-

Trabalhar o prazer, a concentração, a paciência, o acolhimento, o

respeito às diferenças, sendo um caminho que leva ao auto-conhecimento e ao
relaxamento, resgatando a diversidade e a autenticidade.
-

Desenvolver a vivacidade e a criatividade.

-

Estimular flexibilidade corporal e articular.

5. METODOLOGIA
a) A Dança na Expressão e na comunicação Humana:
- Gestos e movimentos.
- Criação de coreografias.
- Movimentos rítmicos.

b) A Dança como Manifestação Coletiva:
- Qualidades individuais do movimento.
- Improvisação e criação de seqüência de movimento.
- Exploração de espaços.
- Integração e comunicação através do movimento.
c) A Dança como Produto Cultural e Apreciação Estética:
- Estilos de dança.
- Danças folclóricas e populares.
- Danças de época.
- Espetáculos de dança.

7. RECURSOS MATERIAIS / MEIOS AUXILIARES
-

Espaço fechado (auditório)

-

Aparelho de som com cd e mp3 e caixa acústica

-

Colchonetes

-

Recursos Audiovisuais (tv, aparelho de dvd e vídeos diversos)

8. AVALIAÇÃO

Através deste projeto, tem-se o propósito de atingir todos os objetivos mencionados
anteriormente, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida e auto-estima dos alunos.

