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RESUMO: A importância de consolidar o espaço e o papel da dança na Escola como possibilidade pratica de
construção de conhecimento através da descoberta das habilidades humanas e das relações sociais é uma
necessidade para esclarecimento de sua relevância. Dentre as possibilidades praticas de utilização da dança na
escola encontramos na Vídeo Dança uma linguagem artística contemporânea que ao produzir imagens técnicas
do movimento registra as experiências significativas vivenciadas nesta arte promovendo oportunidade do ver-se
em processo, em experiência do dançar. O Video Dança “Ninjato - Ninjas dançam o plano secreto” foi um
projeto realizado no Estágio de Docência em Dança Infantil II, do curso de Licenciatura em Dança da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Educação Flores da Cunha (sediado temporalmente
no Colégio Estadual de Ensino Fundamental Felipe de Oliveira), na turma Amarela, com estudantes de quatro
anos de idade, seguindo os passos de confiabilidade ética de assinatura dos termos de consentimento de
participação das crianças por seus pais ou responsáveis. Os estudantes tiveram aulas sobre vídeo dança, e depois
experimentaram vivenciar todas as suas fases de construção, desde o processo de filmagem até a percepção das
edições e escolha do titulo, acolhendo essa experiência e entrando em contato com o estado cênico. Trabalhamos
os conteúdos do campo de conhecimento da dança específicos da Educação Infantil durante o segundo semestre
de 2018 e a gravação ocorreu no dia 19 de novembro com edição encerrada no dia 15 de dezembro. O projeto se
concretizou em parceria com a Empresa 18 filmes. O Video dança foi disponibilizado no canal de mídia digital
Youtube no link https://www.youtube.com/watch?v=EJdaeUMam_Y&feature=youtu.be Este videodança foi
indicado ao Prêmio Açorianos de Dança 2018 em duas categorias “Destaque em projeto de formação e difusão
em dança”, por sua orientação pedagógica na experimentação do corpo, do espaço e do movimento; e “Destaque
em novas mídias”, pela inteligente e sensível articulação entre a linguagem de vídeo e a proposta
pedagógica/artística em dança com o público infantil. Com este trabalho foi possível concluir que a vídeo dança
é um valioso instrumento que pode ser utilizado na escola, para além de suas finalidades especificas, como
potencializador de divulgação e consolidação da importância da Dança no contexto escolar e sua importancia na
construção do conhecimento.
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