
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CAMPUS JATAÍ

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CORPORE: diálogos possíveis entre dança, educação estética e arte

CLÁUDIA MORAES REZENDE

PROFª. Ms. KEILA MÁRCIA FERREIRA DE MACÊDO

RESUMO

O intuito principal que permeia este estudo é o de pesquisar os diálogos possíveis da 
dança  como  educação  estética  e  arte  trabalhada  no  grupo  de  dança-
teatro/contemporânea Corpore, como se dá o desenvolvimento deste ofício dentro do 
mesmo e o alcance e dimensão social deste trabalho dentro da sociedade acadêmica e 
geral,  em especial  a  comunidade do município  de  Jataí-GO.Para  isso  realizamosum 
levantamento histórico e atual acerca do trabalho do grupo a fim de compreender os 
impactos  e  contribuições  sociais  do  mesmo;  analisamos  como  ocorre  a  preparação 
coreográfica  e  corporal  do  Corpore  dentro  dos  eixos  propostos  nessa  pesquisa; 
averiguamos o nível de discussão e estudo teórico-prático do grupo; e verificamos as 
dimensões sociais abarcadas pelo trabalho do Corpore, entrevistando o representante da 
cultura  no  município  de  Jataí  e  alguns  dos  responsáveis  por  determinadas  áreas  da 
instituição UFG/CAJ (diretor e coordenadora do curso de Educação Física) em que o 
grupo deste ensaio científico se faz inserido. Esse estudo, devido às especificações e 
objetivos  é  considerado  qualitativodescritivo  e  para  atender  a  essas  especificidades 
efetuamos  uma  pesquisa  de  campo  buscando  o  aprofundamento  na  realidade  da 
sociedade investigada. Através deste oficio em estudar o campo dos nossos sujeitos, 
optamos por realizar a pesquisa participante. Os sujeitos deste ensaio científico foram os 
seis  componentes  do  grupo  de  dança-teatro/contemporânea  Corpore  inseridos  na 
UFG/CAJ através do curso de Educação Física, a coordenadora do grupo (docente do 
curso de educação física), a coordenadora do referido curso, o diretor do campus Jataí e 
o secretário de cultura do município de Jataí – GO, perfazendo um total de dez sujeitos 
de  pesquisa.  Para  coletarmos  nossos  dados  utilizamos  como  recurso  a  entrevista 
semiestruturada  e  com isso  organizamos  nossa  análise  em duas  categorias:  a  dança 
desenvolvida  pelo  grupo  Corpore  e  suas  especificações;  e  as  dimensões  sociais 
abarcadas  com  o  trabalho  de  dança-teatro/contemporânea  do  grupo  Corpore  e  sua 
relevância.  Em  relação  aos  resultados  desta  pesquisa,  tivemos  a  oportunidade  de 
presenciar  e  entender  os  diversos  acontecimentos  que  permeiam o grupo de  dança-
teatro/contemporânea  Corpore  e  compreender  a  importância  e  o  alcance  social  do 
trabalho desenvolvido pelo mesmo.
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