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A dança não é somente uma expressão vertical de pessoas ditas normais, mas 

pode ser a libertação de uma alma presa a limitações físicas.  

Alex Souza 
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1. Introdução 

 A dança é uma atividade que possui caráter artístico e educacional por 

proporcionar saúde física e mental, com o objetivo de viabilizar o perceber 

corporal (PRADO 2009). Incentivar a dança para pessoas com deficiência que 

utilizam cadeira de rodas ou não, valoriza um corpo que tem significados e 

símbolos, sendo compreendidos sob uma outra ótica, tanto em relação ao 

próprio corpo quanto em relação a dança, desfazendo  a ideia de que existe 

algum tipo de corpo privilegiado para dançar (FREIRE, 2001; PRADO, 2009). 

Qualquer tipo de corpo pode dançar a partir da adaptação da composição do 

espaço cênico e do corpo dançante (FERREIRA, 2002). A dança é uma arte de 

expressão e comunicação corporal que compreende os movimentos realizados 

na estrutura física do cadeirante ou não, proporcionando assim o aprendizado 

motor, a imagem corporal e a qualidade de vida, além de possibilitar criação e 

interação artística com a eficiência corporal de cada um (FREIRE, 2001; 

TEIXEIRA-MACHADO, 2011). 

 A necessidade de possibilitar a dança para cadeirantes* como forma 

educacional artística e de saúde é valorizar a sua essencialidade romper  

paradigmas que é a essência do belo e do feio, despadronizar os movimentos 

considerados perfeitos da regularidade da dança como a arte da perfeição, 

oportunizar um espaço importante de diálogo e educação entre corpos 

diferentes (VARGAS, 2008). (DÉBORA BARRETO, 2008) afirma que: “revelar a 

dança como diálogo de corpos, definindo como processo de comunicação, 

educação e transformação.” Estudar a dança e seus múltiplos corpos, para 

promover imagem corporal e qualidade de vida, para evidenciar corpos que se 

deslocam carregando um anticorpo* ou não, assim aplicar conteúdos que 

despertem a reflexão que aqui se trata de uma criação em dança executada 

nos múltiplos corpos. (FERREIRA, 2006). 

_____________________ 

*Cadeirantes: são pessoas que não têm mobilidade dos membros inferiores. Locomovem-se 

em cadeira de rodas e tem sua cognição preservada (DALTRO, 2007) 

*Anticorpo: cadeira de rodas utilizada por indivíduos que tem paralisia dos membros inferiores 

(FERREIRA, 2006) 
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 Faz-se necessário estabelecer uma relação entre cadeirante-andante-

corpo-cultura-dança, no histórico da sociedade, em uma criação artística, 

utilizando como processo educador que possa contribuir, beneficiar sua 

imagem corporal, qualidade de vida, interação social em uma troca de 

experiências através dos gestos corporais (FERREIRA, 2002). Assim como 

discurso de criação artística em relação corpo/movimento/espaço podemos 

falar de formulação através de aulas ministradas, pesquisas  de campo que 

vem sendo  organizados em diferentes corpos, diferentes posições, que se 

disponibilizam por sua vez em diferentes efeitos, embora eficientes 

(FERREIRA, 2002; VARGAS, 2008). 
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2.Tema 

 Criação de um desenvolvimento em dança como possibilidade de 

aprendizado psicomotor, da melhoria da qualidade de vida e da (re)construção 

da auto imagem de pessoas com e sem deficiência. 

 

3.  Problemática 

 A dança como processo educador pode fomentar movimento corporal 

adequado e, assim, favorecer a imagem corporal e a qualidade de vida em 

cadeirantes.  Ademais, a compreensão da estrutura e do funcionamento 

corporal de indivíduos com ou sem deficiências no aprendizado motor para 

possibilitar dança a múltiplos corpos. 

 

4.  Questões Norteadoras 

 

 A dança favorece o aprimoramento da imagem corporal no deficiente 

físico? 

 A dança potencializa o processo educativo? 

 De que forma a dança em cadeira de rodas contribui para uma criação 

artística em dança? 

 Indivíduos cadeirantes que dançam têm melhor qualidade de vida? 
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo geral 

Verificar se a dança pode atuar como processo educativo para promoção de 

arte e qualidade de vida em cadeirantes. 

  

5.2 Objetivos específicos 

 

 Desenvolver atividades motoras que contribua para o processo 

educativo em uma criação em dança. 

 Favorecer a imagem corporal em pessoas cadeirantes ou não. 

 Viabilizar qualidade de vida nos aspectos emocionais, físicos, sociais e 

estado geral de saúde. 

 Possibilitar dança para cadeirantes. 
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6.  Justificativa 

 A arte é um instrumento simbolicamente importante no espaço educativo 

que contribui efetivamente para o processo educador, pois potencializa e 

aprimora a comunicação através de diferentes aspectos da aprendizagem, 

além de romper barreiras relacionadas à exclusão (PRADO 2009). A dança 

como meio fomentador da aprendizagem amplia a diversidade do 

conhecimento transformador, destaca-se pela capacidade de estimular a 

subjetivação do movimento que pode favorecer a imagem corporal, a 

criatividade a possibilidade de integração de pessoas com deficiência num 

meio onde só é permitido o acesso de pessoas sem deficiência e, assim, 

viabilizar a possibilidade de algo inatingível no cenário de uma criança que usa 

cadeira de rodas. 

 Este projeto tem caráter artístico-educacional, abarcando a saúde física 

e mental, que visará difundir, promover e incentivar a dança para pessoas com 

deficiência que utilizam cadeira de rodas, no intuito de valorizar um corpo que 

tem necessidades e desejos de expressão, o que permite a compreensão de 

um corpo que dança e transmite significados a partir da informação simbólica 

inerente ao movimento estético. 

 Como a dança em cadeira de rodas ainda se encontra em processo de 

adaptação no Estado de Sergipe, surgiu a necessidade de pesquisar as 

possibilidades de divulgação da dança para todos, por ser um tema relevante e 

pertinente. Assim, tornou-se pertinente visitar a ANDEF (Associação Niterói de 

Deficientes Físicos) que tem como uma das suas atividades lúdicas, 

fisioterapeutas e pedagógicas a dança para pessoas que utilizam cadeiras de 

rodas.  Ademais, propor inclusão e integração de pessoas com deficiência à 

prática da dança, além dos diversos processos envolvidos na aprendizagem 

artístico-cultural, os quais envolvem vários aspectos concernentes aos limites e 

possibilidades de criação da arte em um corpo que fala simbolicamente. Isto 

permite a desmistificação às diferenças no meio social pela transformação do 

conceito de que apenas corpos “eficientes” podem dançar. 

 A oportunidade de estagiar em uma escola inclusiva fomentou a 

necessidade de investigar mais sobre as experiências vividas em relação à 



14 
 

prática da dança para pessoas com deficiências, no sentido de estimular a 

imagem corporal e a qualidade de vida, além da repercussão sobre a 

acessibilidade da arte para todos, seja deficiente ou não, pois todos são 

pensantes, sensíveis e capazes de desenvolver movimento expressivo. 

 Perceber, ver e interpretar para entender este projeto que explora certas 

aptidões corporais está relacionado à investigação sobre a dança para um 

corpo diferente, com amplas possibilidades de movimentos a serem 

executados para desenvolver efeitos positivos, de forma que o indivíduo se 

sinta seguro a cada ação realizada. Ideias, questionamentos, pesquisas serão 

aplicadas para elaboração deste projeto que tem como característica investigar 

as múltiplas possibilidades de dança para pessoas que utilizam cadeira de 

rodas, inclusive a estruturação do esquema corporal, inserindo a arte da dança 

na vida desses indivíduos, utilizando aulas experimentais em vários corpos 

como forma de inclusão. Neste caso, a proposta é uma compreensão dos 

significados da dança para pessoas com deficiência, e qual contribuição pode 

dar esta atividade. 

 Desse modo a fim de sensibilizar a sociedade, mostrando que os 

cadeirantes têm possibilidades de ser inseridos no mundo artístico / 

educativo.Procurando ser visado como pessoas que apesar de está na cadeira 

de rodas são seres pensantes, sensíveis e capazes de desenvolver 

movimentos corporais que proporcionam uma boa qualidade de vida. 

 Praticar atividades que utilizam o próprio recurso corporal ou de um anti-

corpo,compreendendo a estrutura o funcionamento do corpo cadeirante e 

andante em inclusão de possibilidades, que envolve  ritmo, expressividade. Os 

movimentos serão realizados através das particularidades que cada um possa 

oferecer dentro dos seus limites, e diferenças.  

 Assim, formatar uma criação coreográfica para corpos distintos, embora 

com os mesmos ritmos/compassos, dança que traz a atividade física/lúdica pra 

incluir pessoas com deficiência no campo educacional. Uma pesquisa que 

busca, através da dança compreender os corpos que, apesar de usarem 

anticorpo, transmitem uma mensagem pelo diálogo corporal (dança), em 

laboratórios de movimentos. 
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7. Revisão da Literatura 

 As artes abarcam várias formas de educação privilegiam múltiplos 

corpos e despertam as mais puras criatividades. A apreciação pelas artes seja 

dança,  música, pintura, ou outra qualquer, torna o indivíduo sensível ao mundo 

que o cerca, e possibilita o desenvolvimento perceptual e sensoriomotor,  além 

de perceber  suas capacidades e qualidades através de vivências 

proporcionadas pelas artes (LACERDA; GONÇALVES, 2009). De suma 

importância para todos os tipos de corpos que saboreiam e adquirem as mais 

variadas sensações que a arte pode proporcionar, desde a qualidade do corpo 

funcional até os diversos aspectos cognitivos (TEIXEIRA-MACHADO, 2011). 

 Como dito por Freire e Rolfe (1999): 

“[...] paralelamente às outras artes, a dança desenvolve 
uma extensa área da capacidade intelectual, que 
proporciona as crianças um modo especial de usar sua 
imaginação para explorar suas experiências do mundo, 
dando-lhe sentido[...]” ( FREIRE e ROLFE, 1999, p. 12). 

 As artes visam amplas oportunidades de conhecimento para o 

desenvolvimento do indivíduo em geral: envolve diversos aspectos 

educacionais associados entre si, independentemente da metodologia 

imprimida, seja ela formal ou informal (BARRETO, 2008). A apreciação do 

fomento da dança inclusiva constitui fator fundamental na arte de dançar 

interpretando e refletindo experiências expostas no universo artístico mediante 

suas múltiplas linguagens (PRADO, 2009). Este conceito rompe barreiras 

impostas pela sociedade, além de oportunizar processos criativos do 

experienciar de cada um (BARRETO, 2008). Como enfatiza Prado (2009), a 

dança “promove não só o desenvolvimento motor como também 

desenvolvimento de níveis cognitivos, afetivo e social”. Podemos sugerir que a 

dança, como possibilidade educacional, é de grande importância 

transformadora no cenário educacional de cadeirantes.  

 A arte de dançar é um instrumento simbolicamente importante no 

espaço educativo que contribui efetivamente com o processo educativo, pois 

potencializa e aprimora a comunicação através de diferentes aspectos do 

ensino, dentre eles motor, psicológico, social; além de romper barreiras 

relacionadas à exclusão e ao preconceito, cuja ação amplia a diversidade de 
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conhecimento transformador, conscientizando, respeitando e valorizando os 

códigos  corporais que cada indivíduo possui, oportunizando-o naquilo que 

sente prazer em praticar (PRADO, 2009).                                                                                       

 A importância da dança inclusiva irá contestar as mais diferentes 

opiniões para que se construa uma metodologia que seja relevante para o 

processo de criação em dança, e que se torne pertinente na sociedade, 

enfatizando a  arte na vida cotidiana,  seja o indivíduo deficiente ou não 

(PRADO, 2009). 

 A dança inclusiva promove acessibilidade no campo das artes e da 

educação, para desenvolver e aprimorar os aspectos psicomotores da pessoa 

com deficiência, estimulando e ampliando a compreensão corporal do 

deficiente, sua mobilidade na cadeira de rodas e, consequentemente, a 

socialização, tornando-o mais independente no âmbito escolar, laboral e social 

(PRADO, 2009). 

 Atuar na inclusão não é nada fácil... Tanto para a pessoa com 

deficiência quanto para o não deficiente, precisa-se aprender como deve 

acontecer a inclusão entre os cadeirantes e os andantes (PRADO, 2009). 

  A dança para cadeirantes encontra-se em procrastinação1 e a 

indiferença não contribui para a efetivação dos direitos humanos (FERREIRA, 

2006).  A dança deve ser para todos, e o cadeirante visto como todo e não um 

caso a parte do meio em que vive (FERREIRA, 2006). As potencialidades e 

capacidades motoras e intelectuais devem ser vislumbradas e potencializadas 

mediante a dança para pessoas com deficiência (VARGAS, 2009). 

 A dança é um instrumento muito valioso que permite a liberdade de 

expressão de corpos considerados diferentes terem participação efetiva no 

meio artístico e cultural. A impressão causada pelo deficiente artista provoca 

contextualizações a cerca da dança como meio fomentador da acessibilidade, 

apesar da grande dificuldade de encontrar profissionais qualificados para 

trabalhar com a inclusão (PRADO, 2009). 

                                            
1
 Procrastinação- Adiar, retardar a dança para deficientes (cadeirantes) 
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  Como afirma Prado (2009): 

  “precisamos ter sensibilidade e conhecimento de que a 

deficiência é uma condição do ser humano, que muitas vezes 

necessita de orientações para desenvolver-se, mas que não lhe tira o 

direito de ser capaz, eficiente, feliz, atuante em suas tarefas. os 

deficientes são, pois, ricos e poderosos em potencialidades e 

qualidades.” (PRADO, 2009, p. 27)  

 O ensino da dança para todos os corpos estimula melhorias na imagem 

corporal, na qualidade de vida, além de potencializar sensações e a percepção 

do “eu” que visa amar seus gestos e movimentos do dia a dia (FERREIRA, 

2006.). Strazzacappa (2006) diz que “o propósito da dança como forma de arte 

e expressão é justamente propiciar ao corpo “que dança” possibilidades 

diferenciadas de percepção e cognição, diferentes do que ocorre no corpo “na 

dança”. 

 Isto porque a dança, assim como em toda arte, é complexa e 

transformadora de sentimentos e comportamentos, e o indivíduo que dança 

desfruta de sensações prazerosas, despertando o poder de superação de 

limites mediados pela melhora da auto estima (BARRETO, 2008). GAIO e 

GOIS (2006) Acreditam que a dança tem possibilidades de comunicação que 

utilizam os corpos além da sua perfeição, pela capacidade de se comunicar 

através da expressão de gestos, em movimentos diferentes, em corpos 

diferentes, que simbolizam uma linguagem não verbal, quebrando paradigmas 

dos movimentos perfeitos, o que gera códigos corporais das experiências 

adquiridas no seu cotidiano, impressos no respeito, na tolerância e na 

aprovação dos diferenciados corpos que utilizam a arte para seus benefícios 

corporais. 

 A dança fomenta ao corpo utilizar movimentos para expor sentimentos e 

significados, que passam por vários desafios, inclusive o reconhecimento das 

pessoas que praticam a arte de dançar, seja a dança com auxilio de outro 

anticorpo ou não (PORTO; MOREIRA, 2006). O ato de se movimentar através 

do som musical é algo que nós levamos além das nossas realidades - são 

movimentos que expressam nossos sentimentos, tornando-nos mais sensíveis 
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ao que queremos expor, já que é um direito e dever de todos praticar a arte 

(VARGAS, 2009). 

A ideia de inserir cadeirantes na arte de dançar seja ele com bailarinos 

andantes ou não, por meio de pesquisas do movimento que pode favorecer a 

imagem corporal daquele que usa uma cadeira de rodas para todas as 

atividades cotidianas, diversifica possibilidades de agir, e permite que este 

corpo aceite seus códigos corporais, pois eles podem contribuir para o 

processo criativo de liberdade de pensar e expressar sentimentos sobre o 

mundo que o cerca (FERREIRA, 2006). 

 Relatado por Ferreira (2006) : 

 A dança em cadeira de rodas encontra-se em pleno 
desenvolvimento, e que ela há muito ser dito. Todavia, é possível 
contar com algumas pistas que vão funcionando mais ou menos 
como peças de um quebra cabeça na construção de um pensamento 
( FERREIRA, 2006,  p. 5) 

Ou seja, o desenvolvimento e a possibilidade da prática de dança para 

pessoas que utilizam cadeira de rodas para subsidiar a re-organização do seu 

ver social, corporal, infere na imagem corporal e, consequentemente na 

qualidade de vida do cadeirante mediante o respeito pela transformação de que 

todos os corpos podem dançar (FERREIRA, 2002). 

Dançar em cadeira de rodas traz a ideia de uma nova possibilidade de 

ver a dança como uma estética diferenciada, além de imprimir segurança e 

melhor autoestima aos cadeirantes, conferindo atitude perante suas escolhas, 

trazendo possibilidades e desafios corporais que indicam novos movimentos 

para a pessoa cadeirante (FERREIRA, 2006). 

Falar da dança e não falar do que ela proporciona sobre o corpo e a 

imagem corporal fica difícil, já que a dança desenvolve a estruturação da 

imagem desvirtuada imposta pelas alterações corporais (TAVARES, 2006). A 

imagem corporal viabiliza novas sensações e modificações do corpo/mente 

pelas transformações advindas de impulsos e sensações que vão se 

organizando ao longo da trajetória de vida (TOLOCKA, 2002).   

A influência da dança na imagem corporal envolve múltiplos corpos com 

múltiplas funções e significados, a dança permite a comunicação pela emoção: 

dança sobre rodas em rodas transforma a formalidade física e possibilita o 

público imaginar além das aparências físicas, tornando o bailarino/ator um 

sujeito da dança (FERREIRA, 2002). 
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 Na tese de doutorado assegura que Daltro ( 2007) : 

 “A dança lida com corpos transitórios e de resposta imediata, 
corpos que vivem a liberdade de criar e de interpretar. Corpos que se 
fundam na experiência artística caracterizada pelo envolvimento das 
dimensões emocionais, motoras e cognitivas. Corpos que se dedicam 
a elaborar sentidos estimulados por principios criados no momento e 
na ação de atuar. [...] A dança no corpo e o corpo se dão no 
processo” (2007; P 80). 

O corpo vive em constante transformação no decorrer da trajetória de 

vida, apto a receber todas as mudanças e informações, para aquisição de 

novos hábitos, como declara Tavares ( 2002) : 

A imagem corporal é uma experiência essencialmente 
particular. A partir dela, cada individuo dimensiona o sentido de suas 
ações, de suas percepções e o fluir de seus impulsos. Esta imagem 
refere-se à representação de identidade corporal que é construída a 
partir da integração de experiências de percepção ligadas ao corpo 
de cada individuo. Nossos movimentos nos posicionam em um 
universo de percepções o que nos define como um ser humano em 
um mundo de relações. Desta forma os movimentos são repletos de 
significados para quem se movimenta e para as outras pessoas ao 
seu redor, são resultantes das relações do individuo consigo mesmo 
e com o mundo e são decisivos para o delineamento das 
experiências corporais. (TAVARES, 2002, P. 58).0) 

 Falar sobre dança, corpo e espetáculo, imagina-se corpos ditos perfeitos 

no palco. Quando a apresentação artística é composta por bailarinos 

deficientes, geralmente consta no programa do espetáculo a autodescrição do 

bailarino... Por que não colocarmos um espetáculo sem descrever suas formas 

físicas? Será que assustaria o público? Ou iria sensibilizar? Para Ferreira 

(2006) “essa dança questiona a relação do consensual com a estética e se faz 

em diversidade cultural, social, e política”. 

A dança em cadeira de rodas, logo, encontra-se com códigos 

estabelecidos, assim valorizando o cadeirante que se comunica através dos 

códigos corporais, que visa ser visto por outra ótica do corpo bailarino que se 

mexe ao som musical ou não, seja ele em uma criação artística ou não, 

valorizando o cadeirante que pratica a dança (FERREIRA, 2002). Ferreira 

(2002) ainda salienta a valorização de um corpo diferente como artista e 

“quebrar o paradigma de que só os corpos ditos normais podem praticar a arte 

é uma longa jornada de pesquisa e trabalhos”. 

Dança-arte-movimento-estética estão pela percepção do belo e do feio, 

do belo e do encantador, do sensorial e do sensível, da metafísica. Uma dança 

que pode ferir preconceitos do belo, da perfeição, do encantador, da arte da 

perfeição, não deixando de ter harmonia para que essa dança sobre rodas seja 

aceita por praticantes que transmitem arte de outra forma, que necessita de 
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transformações na compreensão do belo, como também a aceitação da 

sociedade (FERREIRA, 2002; TOLOCKA, 2002). 

A dança em cadeira de rodas não é inata, e necessita ser desenvolvida 

pelos cadeirantes e pela sociedade como um todo, para despertar novas 

contextualizações e resultados positivos mediante a motivação que infere 

autoestima e melhor qualidade de vida nos aspectos sociais, emocionais, 

funcionais (TEIXEIRA-MACHADO, 2011; FERREIRA, 2002). 

A experiência corporal obtida pela dança atinge patamares 

“inverbalizáveis”, que possibilita expressão de sentimentos, necessidades, 

vontades, desejos (TEIXEIRA-MACHADO, 2011). Os compassos ajustados ao 

“anticorpo” convertem modelos estabelecidos de passos e sequências 

coreográficas, que são adaptados aos movimentos dos andantes ou do meio 

social inerente, sendo de suma importância compreender que essa dança não 

é adaptação ou substituição mas sim inclusão, humanização, e direitos iguais 

para todos (FERREIRA, 2006). Como sabiamente colocou (FERREIRA, 2006): 

”A dança em cadeira de rodas permite as pessoas limitadas 
pela deficiência mobilizarem o corpo como instrumento para 
liberdade. E nessa livre mobilidade elas se fazem sujeitos da 
dança, na dança (2006; P. 59)” 

Assim podemos explorar todos os movimentos corporais possíveis, para 

que o deficiente físico possa adquirir mobilidade no decorrer da sua 

experiência, imprimindo segurança a cada novo gesto realizado, tornando a 

coreografia/criação em dança a via para a conquista da habilidade corporal 

(DALTRO, 2007). Perante essas contextualizações, a dança em cadeira de 

rodas manifesta uma gama de possibilidades de uma arte comum a todos os 

corpos, inclusive os que usam dispositivos necessários para sua locomoção. 

Para isso, faz-se necessária a acessibilidade dos espaços propostos para as 

manifestações corporais, visto a importância da fundamentação dos gestos na 

dança em cadeira de rodas.  O uso do espelho, por exemplo, é fundamental 

para a estruturação do esquema corporal.  Como assegura Tavares ( 2002): 

O termo imagem corporal muitas vezes tem sido relacionado com a 
imagem visual do corpo. No entanto, imagem aqui se refere á 
imagem mental ou representação mental, o que é bem mais 
abrangente do que a representação visual do objeto. Imagem mental 
integra experiências afetivas, sociais e filosóficas com múltiplas 
entradas sensoriais.Alem disso a imagem corporal está conectada á 
identidade corporal do individuo.( TAVARES, 2002,  p. 82) 

A criação deste estudo foca a dança como arte educação entre 

andantes e cadeirantes como proposta de conclusão de curso. Os laboratórios 

visarão investigar modos de inserir o cadeirante e o andante em um roteiro 

coreográfico composto por crianças e adolescentes que atuarão como fios 

condutores do corpo e anticorpo que estão inscritos na dança/arte. 

Embasando-se nas proposições de (FERREIRA, 2002), fomentar dançar 
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sequências coreografadas que valorizem movimentos que registram os 

potenciais dos corpos dançantes/pensantes no meio artístico-social-cultural, 

além de proporcionar algo mais aos movimentos corporais do dia a dia, criando 

uma história, um conto, uma simbologia, no sentido de dar visibilidade ao corpo 

cadeirante que atua com o corpo andante. 

Movimentos que contextualizam sentidos, realizados no 

tempo/espaço/nível, dando liberdade de dizer/fazer como forma de discurso 

que se organiza através do corpo por gestos, figuras, sequências, que formam 

as frases informativas no processo de constituição da dança (ORLANDI; 

NUDECRI, 2002). 

 Isto porque a dança procura compreender, através da 

coreografia/movimentos, os gestos da interpretação, a face que busca com o 

olhar, com o sorriso, com a seriedade, passar suas emoções e sensações; tudo 

isso ligado a contextualização do discurso, utilizando os corpos dos sujeitos (d) 

eficientes, movimentos que representam suas singularidades/particularidades 

baseados em níveis/espaço/tempo/ritmo/movimento, mediante 

dança/música/linguagem (ORLANDI; NUDECRI, 2002). É maravilhoso ver que 

cada um de nós pode, apesar das diferenças corporais e psicológicas é capaz 

de se expressar e valorizar suas intenções psicomotoras e, a cada gesto, criar 

um sentimento, um ritmo, um compasso da dança e, assim, permitindo o 

reconhecimento do ser diferente (FUX, 2005).  
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8. Metodologia 

8.1. Desenho do estudo: 

Este estudo será do tipo qualitativo e quantitativo, prospectivo com observação 

direta. 

8.2. Público-alvo: 

  O estudo será realizado em crianças na faixa etária de dez a doze anos, 

sendo uma criança de dez anos de idade, gênero feminino, com diagnóstico 

clínico de paralisia cerebral, do tipo diparética, que faz uso de cadeira de 

rodas. E as outras ditas “normais”.  

8.3. Protocolo do estudo 

As aulas de dança serão realizadas duas vezes na semana, em dias 

alternados, com duração de uma hora, num período de seis meses. A aula será 

dividida em quatro módulos: 

(1) Aquecimento: sequências de alongamentos de tronco e membros, na 

cadeira de rodas e depois no solo. Iniciando com alongamentos dos braços 

com ou sem materiais, quatro sequências de oito repetições para cada 

hemicorpo.  

(2) Desenvolvimento: Manejo da cadeira de rodas utilizando atividades de 

dança livre para condução e adaptação com a cadeira, alguns movimentos de 

balé clássico para padronização do posicionamento dos braços, instruções de 

lateralidade (direito / esquerdo), níveis (baixo, médio, alto), tempos (lento/ 

rápido), expressão corporal, facial, equilíbrio e domínio de cadeiras de rodas 

em posições estáticas e dinâmicas. Sequências e montagem coreográfica para 

apresentações artísticas.  Expressão corporal utilizando espelho para executar 

ações de alegria, tristeza dentre outras emoções. Dinâmicas de conhecer o 

corpo utilizando objetos coloridos e construindo desenhos no solo. Noções de 

lateralidade; treino de espaço/tempo e nivelamento.  

(3) Relaxamento: técnicas de consciência e desaquecimento corporal.  
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  Montagem coreográfica baseada em seguencias trabalhadas nas aulas 

ministradas durante esses 6 meses. Utilizaremos recursos para adaptação 

entre a cadeirante e as andantes. Sequências de quatro tempos, sendo 

utilizados passos de balé clássico para as alunas andantes, as cadeirantes 

utilizam os braços do balé clássico, e a cadeira como forma de locomoção 

sendo adaptados alguns passos das andantes. Movimentos da valsa 

adaptados a cadeira de rodas. 

 O estilo musical utilizado será o forró, onde serão elaboradas 

coreografias para apresentação artística. 

 Os movimentos serão adaptados tanto para a cadeirante como para as 

andantes, dando vida em todos os gestos articulados. A prática do espetáculo 

basear-se-á em danças coreografadas, em um mini teatro, onde se assemelha 

um com o outro. 

 Movimentos de lateralidade, planos de movimentos, círculos, o balançar 

dos ombros, a delicadeza dos braços, a pontinha das bailarinas (no caso das 

andantes),a expressão de felicidade e sintonia que pretendemos conquistar do 

grupo ao longo dos ensaios. Movimentos eficientes no seu método de exercer. 

Sempre em sintonia com o ritmo escolhido. 

 Assim serão desenvolvidas coreografias no ritmo de forró, dividas entre 

as bailarinas. Um trio, um solo, um duo, e o grupo completo para finalizar o 

espetáculo. 

 

8.4. Instrumentos de Avaliação 

Além do estudo qualitativo da abordagem em dança para cadeira de 

rodas, será realizado um estudo quantitativo para demonstrar resultados das 

metas propostas referentes a contribuição da dança na imagem corporal e na 

qualidade de vida no deficiente físico. 

Para avaliação da imagem corporal, as avaliações serão baseadas 

no questionário da imagem corporal (Body Shape Questionnaire – BSQ). O 

BSQ fornece avaliação dos distúrbios da imagem corporal. Mede as 

preocupações com a forma do corpo, como auto depreciação devido à 
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aparência física. Cada questão é composta por seis alternativas de resposta, 

que variam de “sempre” ao “nunca”. Para cada alternativa escolhida são 

conferidos pontos que variam de 1 a 6 (sempre = 6; muito frequentemente = 5; 

frequentemente = 4; às vezes = 3; raramente = 2; nunca = 1). O resultado do 

teste é a somatória dos 34 itens contidos no questionário, e a classificação dos 

resultados reflete os níveis de preocupação com a imagem corporal. 

Para a avaliação da qualidade de vida, será utilizado o instrumento 

genérico SF-36 (Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey 

– SF-36).  A versão brasileira do SF-36 é muito utilizada em várias áreas da 

saúde para análise da qualidade de vida (CICONELLI, 1999). O questionário 

SF-36 inclui uma escala multi-item que acessa oito dimensões: 1) limitações na 

atividade física, devido a problemas de saúde; 2) limitações na atividade social, 

devido a problemas físicos e emocionais; 3) limitações nas atividades usuais, 

devido a problemas físicos de saúde; 4) dor corporal; 5) saúde mental geral 

(estresse psicológico e bem-estar); 6) limitações nas atividades, devido a 

problemas emocionais; 7) vitalidade (energia e fadiga); e 8) percepção da 

saúde geral. As questões são designadas para um fácil entendimento e 

relevante para a maioria das pessoas. São requeridos cerca de 5 a 10 minutos 

para completar os questionamentos.  

Os dois questionários serão aplicados na aluna praticante da dança 

em cadeira de rodas da cidade de Nossa senhora do Socorro, do Estado de 

Sergipe, que fez aulas na Academia Sergipana de Ballet. Os questionários 

foram aplicados em dois momentos: antes de iniciar as aulas práticas de 

dança, e após seis meses de realização do protocolo. 

8.5. Execução do Protocolo 

 As aulas de dança serão realizadas em sala apropriada, com piso de 

assoalho em madeira, barras paralelas, espelhos e aparelho de som, na 

Academia Sergipana de Ballet, localizada em Aracaju, Estado de Sergipe.  
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9. Recursos Necessários 

Recursos Humanos 

Professor Orientador                             1 

Professor da disciplina do TCC                             1 

Aluna pesquisadora                             1 

Clientela                              6 

Sonoplastia                              1 

Iluminador                               1 

Maquiador                               1 

Costureira                               1 

 
 

Recursos Materiais 

Materiais de Consumo Unidade Quantidade 

Papel A4   Resma        3 

Lápis Grafite   Unid.        1 

Caneta esferográfica   Unid.        1 

Materiais Permanentes  Unidade 

Sala de aula com piso apropriado*           1 

Computador*           1 

Impressora*           1 

Scanner*           1 

Aparelho de som*              1 
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Cadeira de rodas              2 

Bibliografia             11 

 

Recursos cenográficos 

Data show                     1 

Figurino                     6 

Cenografia                     1 

Telão                     1 
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10. Cronograma: 

Atividade Fev. Març Abr Maio Jun Jul 

 
Cursos da disciplina acadêmica 

      

 
Contexto de orientação 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Escolha do tema da pesquisa 

 

X 

     

 
Leituras e fichamentos 

 

X 

     

 
Pesquisa de campo 

   

X 

   

 
Análise e interpretação de textos 
levantados. 

 

X 

     

 
Elaboração do projeto 

 

X 

 

X 

 

 X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Seleção de bailarinos 

 

X 

     

 
Inicio da pesquisa do movimento para 
criação 

 

X 

     

 
Ensaios 

 

X 

X X X X X 

 
Desenhos e execução de figurinos 

 X     

 
Montagem de cenografia 

    X X 

 
Revisão de texto 

    X  

 
Entrega de trabalho final 

    X  

 
Apresentação teórica 

      

X 

 
Apresentação da obra artística 

      

X 

 
Revisão do texto 

    X  

 

 
Deposito dos exemcard  
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Apêndice I – Roteiro de cenas 
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Espetáculo:  

Corpos diferentes - o mesmo ritmo, a mesma dança 

Cena 1 

Em uma escola de dança, duas alunas estão arduamente ensaiando para uma 

apresentação artística dos festejos juninos. A professora, preocupada, pedia 

para as alunas repassarem os passos que não saiam de acordo com a música, 

ou quando o movimento precisava estar “limpo”. Ensaio, ensaio, não pode 

errar... passa/repassa...Cena 2 

Uma visita inesperada... Uma garota interessada em fazer aulas de dança, será 

que ela consegue dançar? há possibilidade? Um grande desafio para a 

professora que fica perplexa e pensa: “será se essa garota consegue dançar 

com as outras duas bailarinas?. As meninas trocam de figurino para a tão 

esperada apresentação. 

Cena 3 

A professora aceita o desafio de colocar aquela menina para dançar 

juntamente com suas alunas. Criando um coreografia para festejos juninos em 

um grande baile de forró: três crianças e uma só dança, naturalidade, 

simplicidade e harmonia na mistura de técnicas dos gestos.  

Cena 4   

As diferenças então são esquecidas e todos festejamem um só ritmo, uma 

dança que proporciona prazer, satisfação e união de corpos diferentes. Uma 

dança e vários corpos em um só ritmo. 
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FICHA TÉCNICA 

 

Concepção geral, cenário: Nádia Francisco 

 Figurino: Nádia Francisco e Mirian Francisco 

Coreografia: Nádia Francisco 

Orientação acadêmica e artística: Msc. Lavínia Teixeira de Aguiar  Machado 

Participação: Adriana Bomfim, Ana Beatriz Teixeira, Lais Victoria, Letícia Araujo, 

Mayana Francisco.  

Bailarinas: Adriana Bonfim 

                   Ana Beatriz Teixeira 

                   Lais Victória         

                   Letícia Araujo 

                   Mayana Francisco 

                           

Execução de figurino: Nilda Francisco 

Iluminador e Sonoplasta: Gilson 

Trilha Sonora: A definir 

Duração do Espetáculo: 20 minutos 

Colaboradores:  Msc. Lavínia Teixeira 

                        Mirian Francisco 

                        Msc. Juliana de Goes Jorge 

                         Academia Sergipana de Ballet 
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 BSQ ( Body Shape Questionnaire) 
Data:  

Nome: 

____________________________________________________________ 

Idade: _____________   Peso: _________Kg              Altura:_________cm           

ICM:______ 

Estudo sobre acessibilidade, saúde de deficientes em cadeira de rodas, numa 

possibilidade de dança como meio integrador de pessoas com deficiência física 

possam ter acesso a arte prática de atividades físicas e exercício. 

Responda as questões abaixo em relação a sua aparência nas ultimas quatro 

semanas. Usando a seguinte legenda: 

1. Nunca                                         3. Às vezes                          5.Muito freqüentemente 

2. Raramente                               4.Freqüentemente                                    6.Sempre 

 

01. Sentir-se entediada (o) faz você se preocupar com sua forma física?  

                                                                                                       1  2  3  4  5 6 

02. Sua preocupação com sua forma física chegam ao ponto de você pensar    

                                                                                                         1  2  3  4  5 6   

Que deveria fazer uma atividade física?    

03. Você tem receio de ser cadeirante?                                                1  2   3  4  5 6  

04. Você anda preocupado achando que seu corpo não é firme o suficiente?   

                                                                                                          1  2  3  4 5  6 

05. O que você tem vontade  de praticar uma atividade física?                1 2 3 4 5 6 

06. Você  já se sentiu tão mal com sua forma física ao ponto de chorar? 1 2 3 4 5 6    

07. Você deixou de praticar alguma atividade por achar que não conseguiria?  

                                                                                                              1 2 3 4 5 6  

08. Esta com pessoas ditas “Normais” fazem você reparar sua forma física?      

                                                                                                             1 2 3 4 5 6   

09. Você se preocupa com o fato de poder engodar?                               1 2  3 4 5 6   

10. Você já se sentiu gorda (o)?                                                                 1 2 3 4 5 6   
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11. Você tem reparado na forma física de outras pessoas do mesmo sexo e, 

Ao se comparar, tem se sentido em desvantagens?                       1  2 3 4 5 6  

       12.Pensar na sua forma física interfere em sua capacidade de se concentrar  Em  

outras atividades (como, assistir televisão, ler ou acompanhar uma conversar) 

     1  2  3 4 5 6  

       13. Você tem evitado de usar roupas mais justas para não se sentir desconfortável 

com sua forma física?                                                                                      1 2 3 4 5 6 

       14. Você já se pegou pensando em remover  partes mais carnudas de seu corpo? 

                                                                                                                         1  2 3 4 5 6  

      15. Comer doces, bolos ou outros alimentos ricos em calorias faz você se sentir 

Gorda (o)?                                                                                                        1 2 3 4 5 6                            

     16. você já deixou de participar de eventos sociais(como por exemplo:festas) 

Por se sentir mal com relação a sua forma fisica?                                           1 2 3 4 5 6           

   17.você se sente muito grande e arredondada(o)?                                      1  2 3 4 5 6     

   18.Você sente vergonha do s eu corpo?                                                      1 2  3 4 5 6   

   19.Você se preocupa com sua forma física?                                               1  2 3 4 5 6 

   20.Você se sente mais contente com relação a sua forma física?              1 2 3 4  5 6 

   21.Você se preocupa com o que as outras pessoas pensam relacionado Sua forma 

física?                                                                                                             1 2 3 4 5 6  

   22. Você acha injusto que outras pessoas do mesmo sexo que o seu seja diferente 

Fisicamente de você?                                                                                      1  2 3 4 5 6  

  23.Quando acompanhado(a), você fica  preocupado(a) em estar ocupando muito  

espaço(por exemplo:no ônibus ou outro lugar)?                                              1 2 3 4 5 6  

  24 Ver seu reflexo (por exemplo, em um espelho ou na vitrine de uma loja) faz você 

sentir-se mal em relação ao seu físico?                                                                                                        

1 2 3 4 5 6  

  25 Você belisca áreas de seu corpo para ver o quanto tem de gordura?      1 2 3 4 5 6  
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  26. Você evita situações nas quais as pessoas possam ver seu  corpo (exemplo: 

vestiários, banheiros)?                                                                                     1 2 3 4 5 6  

  

 27. A preocupação com sua forma física leva você a se afastar  das pessoas? 

                                                                                                                         1 2 3 4 5 6   

 28. Dançar faz sentir-se bem?                                                                        1 2 3 4 5 6 

29. Você se sente bem em dançar ao lado de alguém cujo seu corpo físico é diferente 

uma do outro?                                                                                                 1 2 3 4  5 6     

 

30. Atividade física (dança) faz sentir-se melhor?                                            1 2 3 4 5 6            

                                                            

Nenhuma -  <110 

Leve - > 110 < 138 

Moderada - > 138 e < 167 

Grave - > 167 
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SF – 36 ( Medical Outcomes Study 36) 

II Questionário  

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações 

nos manterão informados de como você se sente e qual bem você é capaz de 

fazer suas atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a 

resposta como indicado. Caso você esteja insegura (o) em como responder, 

favor responder o melhor que puder.  

1. Em geral você diria que sua saúde é:                     (Circule apenas uma) 

Excelente            1 X 

Muito boa             2 

Boa            3 

Ruim            4 

Muito ruim            5 

       

     2.Comparado há um ano, como você classificaria sua saúde em 

geral,agora? (Circule uma) 

          

Muito melhor agora que um ano atrás 1 X 

Um pouco melhor agora que um ano atrás 2 

Quase a mesma coisa de um ano atrás 3 

Um pouco pior agora que de um ano atrás 4 

Muito pior agora que de um ano atrás 5 
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3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer 

atualmente durante um dia em comum.devido a sua saúde, você tem 

dificuldade para fazer essas atividades?Neste caso,quanto?     (Circule 

um numero em cada uma linha) 

Atividades Sim 

Dificulta 

muito 

Sim  

Dificulta 

pouco 

Não 

Não 

dificulta de 

modo 

algum 

A. Atividades vigorosas,que exigem 

muito esforço,tais como 

correr,levantar objetos 

pesados,participar em esportes 

árduos. 

 

1 

 

2 X 

 

3 

b. Atividades moderadas,tais como mover 

a cadeira,abaixar,sair só da 

cadeira,tomar banho só. 

 

1 

 

 2 

 

3 X 

c. Levantar ou carregar mantimentos  1  2  3 X 

D. Empurrar a cadeira sozinha por muito 

tempo 

1 2 X 3 

E.Subir uma rampa sozinha 1 X 2 3 

F. Andar mais de um quilômetro sozinha  1  2 X 3 

G.Curva-se,ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 X 3 

 

4. Durante as ultimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes 

problemas com suas atividades diárias regular, como conseqüência da 

sua saúde física? (circule uma em cada linha.) 

 Sim  Não 

Você diminuiu a quantidade de tempo que se    1     2 X 
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dedicava ao suas atividades diárias ? 

Realizou menos tarefa do que você gostaria?      1 X      2 

Esteve limitado em alguma atividade física ou 

qualquer tipo de atividade? 

     1       2 

X 

Teve dificuldades de fazer seu trabalho ou outras 

atividades? 

Ex.: (necessitou de um esforço extra)? 

      1       2 

X 

 

5. Durante as ultimas 4 semanas, de que maneira a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, 

em relação a família, vizinhos, amigos ou em grupo?( circule uma ) 

De forma nenhuma   1 

Ligeiramente   2 

Moderadamente    3 

Bastante     4 x 

Extremamente    5 

 

6.Quanta dor no corpo você teve durante as ultimas 4 semanas?(circule uma) 

Nenhuma 1 

Muito leve 2 x 

Leve 3 

Moderada 4 

Grave 5 

Muito grave 6 

  



45 
 

7.durante as ultimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho 

normal(incluindo tanto o trabalho, fora de casa e dentro de casa)? (Circule 

uma) 

De forma nenhuma   1 x 

Ligeiramente  2 

Moderadamente  3 

Bastante  4 

Extremamente  5 

 

9.Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido 

com você durante as 4 ultimas semanas. Para cada questão, por favor, dê  

uma resposta que mais se aproxima da maneira como você se sente. Em 

relação as ultimas 4 semanas: 

 Todo 

tempo 

A 

maior 

parte 

do 

tempo 

Uma 

boa 

parte 

do 

tempo 

Alguma 

parte 

do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

Quanto tempo você tem 

se sentido cheio de 

vontade, cheio força? 

  1   2    3    4  5 x 6 

Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa 

muito nervosa? 

  1    2    3    4 x    5   6 

Quanto tempo você tem 

se sentido tão deprimido 

que nada pode animá-lo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 x 
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Quanto tempo você tem 

se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

    1 x      2    3     4    5   6 

Quanto tempo você tem 

se sentido com muita 

energia? 

    1 x    2    3     4    5   6 

Quanto tempo você tem 

se sentido animado ou 

abatido? 

  1 x   2    3     4    5    6 

Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa 

feliz? 

1 x 2 3 4 5 6 

Quanto tempo você tem 

se sentido cansado? 

1 2 3 4 x 5 6 

 

10. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

(circule um numero em cada linha) 

 Definitivamen

te verdadeiro 

A maioria 

das 

vezes 

verdadeir

o 

Não 

sei 

A 

maiori

a das 

vezes 

falsa 

Definitivame

nte  

Falsa 

Eu costumo 

adoecer um pouco 

mais facilmente que 

as outras pessoas 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 x 

Eu sou tão 

saudável quanto 

qualquer pessoa 

 

1 x 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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que eu conheço.  

Eu acho que minha 

saúde vai piorar 

5 4 3 2 1 x 

Minha saúde é 

excelente. 

1 x 2 3 4 5 
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Folder da Parte Artística 

Cartão Lembrança
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Apoio Cultural

Julyanne
Panificação

Nádia Francisco

A discente Nádia Francisco junto a sua orientadora Lavínia Teixeira apresenta

uma adaptação de espetáculo que explora corpos ditos diferentes em cenas

artísticas, compreendendo a estrutura e funcionamento do corpo, que realiza

os movimentos com um anticorpo, estando em interação com outros

dançarinos, ou não. Entendendo a dança como processo educador, que

colabora na comunicação através dos gestos e proporcionam a liberdade de

expressão na diversidade do significar. Em um baile com variados corpos

dançantes em um só ritmo.

FICHA TÉCNICA

Concepção geral, cenário: Nádia Francisco

Figurino: Nádia Francisco e Mirian Francisco

Coreografia: Nádia Francisco

Orientação acadêmica e artística: Msc. Lavínia T. de A. Machado

Execução de figurino: Nilda Francisco

Iluminador e Sonoplasta: A definir

Colaboradores: Msc. Lavínia Teixeira

                        Mirian Francisco

                        Msc. Juliana de Goes Jorge

    Givaldo Emanuel de Góis

 

3. Brincando
Música: Eu me amarrei
Compositor: Tivas/Waldir Luz
Intérprete: Daniel
Tempo: 2min.40s.
Dançam: Laís Victoria e
Letícia Araújo.

4.Grad finale
Música: Hoje é dia de folia
Compositor: Nando Cordel
Intérprete: Chiclete com banana
Tempo: 3min.15s.
Dançam: Adriana Bonfim,
Ana Beatriz Teixeira, Mayana 
Francisco, Laís Victoria e
Letícia Araújo.

Abertura: Uma escola de dança
Tempo: 1min.20s
Dançam: Adriana Bonfim, 
Ana Beatriz Teixeira,
Mayana Francisco e
Letícia Araújo.

1.Meu mundo
Música: Tudo pelo meu país
Compositor: Adelmário Coelho
Intérprete: Adelmário Coelho
Tempo: 3min. 57s.
Dançam: Ana Beatriz Teixeira,
Letícia Araújo e Mayana Francisco.

2.A festa no Sertão
Música: Disparada
Compositor: Geraldo Vandré/Theo de Barros
Intérprete: Daniel
Tempo: 3 min.50s.
Dançam: Ana Beatriz Teixeira, 
Mayana Francisco e Laís Victoria.
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A dança não é somente uma expressão vertical de 
pessoas ditas normais, mas pode ser a libertação de 
uma alma presa a limitações físicas.

Alex Souza

Nádia Francisco
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Anexo IV 

Fotos 
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            Visita a Ufs Campuslar 20/04/2011 

Aula com as meninas do projeto escolinha da dança. 
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                                    Aula na Academia Sergipana de Ballet 

Primeiros passos: 15/03/2011 

 

Pés  
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Apresentação dia 14/06/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


