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A EDISCA - Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e            

Adolescente, situada em Fortaleza, capital do Ceará, é uma organização não-governamental           
sem fins lucrativos. Foi criada em 1991 por Dora Andrade, que era bailarina e coreógrafa. A                
associação é privada com finalidade pública e tem como missão não só formar alunos na               
dança, seu maior objetivo é promover o desenvolvimento humano. 

 
Os alunos da EDISCA vem de famílias em situação de vulnerabilidade, a idade para              

ingressar é entre 7 e 12 anos, e eles permanecem até o final da adolescência, a média de                  
permanência na associação é de 5 anos e meio. O fato dessa pessoas permanecerem por todo                
esse tempo permite que haja uma educação de forma continuada, sendo que o             
acompanhamento acontece durante todo o período. Todo o trabalho desenvolvido ali tem o             
intuito de desenvolver as potencialidades das crianças e dos jovens para que eles façam              
melhores escolhas na vida delas  

 
A associação trabalha diretamente com três áreas: artística, pedagógica e social. Na            

formação artística a arte é o grande catalisador para promover a educação, na área pedagógica               
há o apoio ao ensino formal que ajuda as crianças a se saírem melhor na escola, já na                  
formação social acontece o apoio psicossocial por meio de grupos psicoeducativos que            
oferecem aos alunos informações sobre os direitos humanos além de uma formação cidadã.             
Em cada uma dessa áreas é feito uma avaliação diagnóstica onde a criança é direcionada para                
uma turma conforme o seu nível de desenvolvimento. 
 

 



Foto 1: Fachada do projeto EDISCA.  
 

 

 
Foto 2: Meninas ensaiando para apresentação. 

 
No meio de tanta violência, exclusão e esquecimento para com as populações            

carentes do estado, o trabalho realizado pela Edisca é de suma importância na sociedade              
atual. 
 



 
Foto 3: Trio ensaiando saltos.  

 
Na sua forma elementar, a dança é uma necessidade natural e instintiva do homem              

exaurir, pela movimentação, seu estado latente. A organização tem como principais           
manifestações artísticas o balé clássico e a dança contemporânea. O ballet clássico é o              
desenvolvimento e transformação de uma dança primitiva, para uma dança formada por            
passos diferentes, de ligações, gestos e figuras previamente elaboradas (DI DONATO, 1994).            
Nasceu com a Renascença, no século XVI, na Corte de Médicis, em Paris, inicialmente              
refletindo gestos, movimentos e padrões típicos da época (BAMBIRRA, 1993). 
 

Já a dança contemporânea, a manifestação central representada no presente trabalho,           
reflete uma visão particular de mundo e não se restringe a um único modo de composição no                 
corpo e na cena. Tampouco carrega a missão unívoca de negar uma técnica ou movimento               
artístico qualquer. Se ocupa em perguntar, conhecer e escolher. Tal liberdade criativa permite             
desde a apropriação da poética etérea da dança clássica, à qualidade expressionista da dança              
moderna, à variedade das danças populares, de salão e de rua, até o uso de gestos cotidianos e                  
a própria recusa do movimento enunciada pela dança pós-moderna americana nos anos 60             
(XAVIER, 2011).  

 



 
Foto 4: Os alunos trabalham desde a infância as técnicas corporais.  

 

 



Foto 5: Alunos em movimento de arte. 
 

 

 
Foto 6: Meninos e menina se juntam na dança contemporânea. 

.  

 
Foto 7: As pernas que fazem arte.  



 
O projeto também trabalha a relação família-alunos-instituição, aproximando os 

responsáveis com projetos de sócio desenvolvimento por meio do artesanato e de práticas 
criativas.  

 

 
Foto 8: Mãe de aluna da EDISCA mostra seu trabalho. 

 

 



Foto 9: Grupo de familiares dos alunos do projeto desenvolvendo habilidades artesanais.  
 

 
Foto 10: Aluna mais nova apreciando o ensaio da turma juvenil. 
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