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“Gente é como nuvem, sempre se transforma”
(VIANNA, Angel apud Miller, 2007, 51)
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Introdução
O projeto  é vinculado às disciplinas 
de Movimento e Análise e Expressão 
Corporal II. Ambas propõem um 
estudo a respeito do corpo humano, 
estimulando a percepção do gesto e 
suas capacidades expressivas na 
formação do ator. O projeto também 
se extende às disciplinas Dança II e 
Dança Moderna e Contemporânea.

Objetivos
Os objetivos do projeto consistem 
no aprofundamento do monitor a re-
speito das disciplinas oferecidas: 
promover o estudo através de uma 
bibliografia mais especializada, além 
de incentivar seu interesse através 
de atividades complementares. 
Cabe ainda comentar o estímulo 
pedagógico de acompanhamento e 
auxílio que o aluno monitor promove 
dentro do projeto em relação aos in-
scritos nas disciplinas.

Metodologia
Trabalho de observação descritiva: 
através do acompanhamento das 
aulas o aluno monitor aprende e tor-
na-se capaz de fazer a sua própria 
leitura do movimento. Por meio da 
elaboração de relatórios, é possível 
que o bolsista analise a expressivi-
dade corporal do outro, auxiliando o 
professor na condução dos exer-
cícios e criando coletivamente uma 
estrutura pedagógica. 

Resultados e Discussão
No primeiro semestre de 2015, 
o projeto atendeu 45 pessoas 
dentro das duas disciplinas e contou 
com a participação de diversos ar-
tistas/professores convidados ao 
longo do curso. Além disso, o proje-
to foi responsável, em parceria com 
o Grupo de Pesquisa Artes do Movi-
mento e vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas – 
PPGAC/UNIRIO, pela VI Jornada In-
ternacional Artes do Movimento, c 
Encontro Pensamentos Cruzados – 
Uma Conversa entre Dança e 
Música. Os alunos tiveram a opor-
tunidade de conhecer e trabalhar 
com uma gama de diferentes profis-
sionais, diversas metodologias, 
áreas de atuação e pensamentos a 
respeito do estudo do corpo

Conclusão
No trabalho com a professora Joana 
Ribeiro foi possível compreender 
que não há uma, mas muitas formas 
de percepção e compreensão do 
corpo. A análise do movimento está 
em toda parte. Aguçar essa per-
cepção é um dos grandes prazeres 
que o projeto proporciona. O 
estudo do corpo é uma busca con-
stante.
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