
1 

 

DANÇA EDUCAÇÃO: UM BREVE OLHAR SOBRE A DEFICIÊNCIA 

ATRAVÉS DA INCLUSÃO 

 

José Derlânio Temoteo Lima1 

 

RESUMO 

 

Este artigo constitui-se a apresentar a dança para crianças deficientes como 
ferramenta e inclusão social, Tem se como justificativa ampliar os conhecimentos e 
defender, de forma segura, que a dança para pessoas com deficiência pode ser 
ferramenta que auxílio para a inclusão social. O presente trabalho tem como objetivo 
geral, analisar o ensino da dança como proposta de inclusão social através da 
deficiência física. a metodologia da pesquisa descritiva de cunho bibliográfico 
baseado em diversos autores: Laban (1990), Sassaki (1997), Marques (2007), 
Marco (2003). A partir do levantamento bibliográfico  tem-se a intenção efetiva na 
atuação de profissionais de dança e educação física, mostrando entre outros 
aspectos, que a dança inserida como atividade física possui benefícios; fazendo com 
que o resultado final seja a melhoria na qualidade de vida das pessoas com 
deficiência física e abrir caminhos para as novas práticas da educação inclusiva.  
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INTRODUÇÃO 

 

             Na perspectiva do desenvolvimento inclusivo da escola, que acompanha os 

avanços do conhecimento acadêmico, das lutas sociais e da própria 

legislação/política no que tange os direitos do cidadão, o MEC (Ministério da 

Educação); apresenta-nos uma importante busca pela prática de atividade física e 

esportiva na manutenção da saúde, prevenção de doenças, reabilitação e inclusão 

para pessoas deficientes. 

             Partindo desta premissa, a dança, enquanto atividade física vem ao 

encontro das necessidades buscadas pelo homem contemporâneo, tendo a 

finalidade de proporcionar estados de relaxamento/tensão, aprimoramento das 

valências motoras, tomada de consciência corporal, melhoria na relação sócio-

afetiva e ferramenta educacional inclusiva. 
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            “No início do século VV, Rudolf Von Laban, lança as bases de uma nova 

dança, elaborando os componentes essenciais do movimento corporal: espaço, 

tempo, peso e fluência”. (LABAN, 1990, p.45). 

            O conceito principal de “Deficiência física é o nome dado a característica dos 

problemas que ocorrem no cérebro ou sistema locomotor, e levam a um mal 

funcionamento ou paralisia dos membros inferiores e/ou superiores.”       

(FERREIRA, 2004).              

               O presente trabalho tem como objetivo geral, analisar o ensino de dança 

como proposta de inclusão social através da deficiência física, relatando como fator 

importante a ampliação dos conhecimentos através da dança para pessoas com 

deficiência física podendo ser utilizado como ferramenta para auxiliar no processo 

de inclusão social. Embora seus praticantes possuam algumas limitações para 

realizar os movimentos que foram adquiridos. O deficiente pode ter a possibilidade 

de reconhecer e aceitar seu corpo independente da sua dificuldade motora; fazendo 

com que seu papel na sociedade seja ocupado de forma devida. 

 

1. DESAFIOS DA INCLUSÃO 

 

              A inclusão social constitui, através de um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, efetivar a equacionar 

problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para 

todos. (SASSAKI, 1997, p. 3) 

A inclusão social acontece devido à sociedade atual que embora esteja se 

“atualizando através de suas experiências”, continua á manter raízes de 

preconceitos, seja na classe social, na religião, na raça ou na deficiência. Uma 

sociedade que ainda crê que o deficiente é caracterizado como inválido ou incapaz. 

A construção de uma verdadeira sociedade inclusiva passa também pelo 

cuidado com a linguagem. Na linguagem se expressa, voluntariamente ou 

involuntariamente, o respeito ou a discriminação em relação às pessoas com 

deficiências, foi partindo desta premissa que Sassaki (2003) enumerou a forma 

correta de utilizar as expressões relacionadas à deficiência. 

Algumas expressões que se referem à deficiência, são usadas de 

maneira incorreta; ou empregam o termo de forma errada ou embutem o preconceito 

evidenciando a incapacidade do deficiente. (SASSAKI, 2003, p. 8). 
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A história nos mostra que a deficiência tem tido momentos distintos em 

seu relacionamento social. Há momentos marcados por rejeições, outros por 

segregações, sendo muitas vezes visto como vítima, ocorrendo assim o 

protecionismo exacerbado. 

As pessoas com deficiência são capazes de realizar inúmeras atividades 

de acordo com suas limitações, não devendo ficar exclusas do meio social, pois a 

ausência de sensibilidade, não significa a ausência de sentimentos; a incapacidade 

de movimentos, não significa uma pessoa incapaz; a deficiência de um sentido, não 

quer significar uma vida sem sentidos. 

A inclusão social, portanto, é um processo que contribui para a 

construção de um novo tipo de sociedade através de transformações, pequenas e 

grandes, nos ambientes físicos (espaços internos e externos, equipamentos, 

aparelhos e utensílios, mobiliários e meios de transporte) e na mentalidade de todas 

as pessoas, portanto também do próprio deficiente. 

A arte de se movimentar, como a dança, utiliza-se todos os segmentos do 

corpo, respeita as individualidades, permite a pessoa se reconhecer enquanto 

sujeito, que interage e relaciona-se com o meio (ambiente, sociedade), interligando 

assim com os significados e sentidos da vida. Já que a dança possui esta 

complexidade, interagindo em vários segmentos da vida, vários autores se propõem 

em estudá-la e defini-la. 

Nesse sentido, a dança contribui não só como estratégia, auxiliando para 

o desenvolvimento de habilidades motoras, coordenação, ritmo ou expressão, mas 

é, sobretudo, um conteúdo, uma arte que traz consigo a multiplicidade das culturas, 

podendo contribuir para a formação de seres pensantes, agentes sociais capazes de 

refletir sobre o mundo e seus paradoxos. 

Relacionando com a inclusão social, a utilização da arte como 

instrumento pedagógico nos processos de socialização de crianças e adolescentes 

ditas “em situação de risco” passou a ser um fenômeno marcante no Brasil, quando 

a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 colocou para a 

sociedade o desafio de assegurar os direitos de cidadania de crianças e jovens das 

camadas menos favorecidas da população. 

Além de colocarem a arte no centro dos processos educativos de crianças 

e adolescentes, os projetos sociais que trabalhavam com arte-educação 

introduziram na arena cultural brasileira um elemento novo: espetáculos artísticos de 
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dança (nas mais diversas modalidades) protagonizados pelos jovens atendidos 

nesses projetos.  

Todavia, como incluir crianças e jovens que além de estarem nas 

chamadas áreas de risco, podem ser incluídos na classe de deficientes? Onde 

necessitam além de inclusão social como premissa básica tem uma carência em 

reabilitação. 

Atualmente, não só organizações profissionais específicas de artistas 

deficientes se apresentam para plateias comuns, mas também grupos informais, 

geralmente de instituições especializadas, se empenham em desenvolver e 

estimular as habilidades artísticas e literárias de seus educando. 

Alguns projetos na cidade de Fortaleza atuam no campo artístico 

desenvolvendo atividades de dança, música, artes plásticas e cênicas; promovendo 

assim a integração social, a reabilitação e formação humana de crianças jovem e 

adulta. 

Tomando por base De Marco apud Ferreira (2005, p. 53), 

Gostaria de lembrar que todos nós somos diferentes, não existem 
duas pessoas iguais. Até mesmo os gêmeos univitelinos apresentam 
diferenças, suas impressões digitais não são iguais, suas 
personalidades são diferentes. 

 
                   Como a inclusão social é o processo pelo qual a sociedade e o deficiente 

procuram adaptar-se mutuamente tendo em vista a equiparação de oportunidades e, 

consequentemente, uma sociedade para todos nós. A inclusão (na escola, no 

trabalho, no lazer, nos serviços de saúde etc.) significa que a sociedade deve 

adaptar-se ás necessidades da pessoa com deficiência para que esta possa 

desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida. 

 

2. DANÇA EM CADEIRA DE RODAS  

Como observou Ellmerich (1988) à dança em um sentido geral é a arte de 

mover o corpo segundo certa relação entre o tempo e o espaço, estabelecida pelo 

ritmo e por uma composição coreográfica, esta, por sua vez, está em nosso 

passado, presente e futuro como se observa na história.  

Segundo Garaudy (1980, p.86) afirma que: 

 

A dança não é apenas um jogo, mas celebração, e participação 
podendo ser mais que um espetáculo ligado à magia e à religião, ao 
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trabalho e à festa, ao amor e à morte; os homens a dançam em 
todos os momentos solenes de sua existência como: a guerra e a 
paz, o casamento e os funerais, a semeadura e a colheita. Os 
homens também dançam em condições motoras diferenciadas. 

  

Durante os anos sessenta apareceu a Dança em Cadeiras de Rodas, a 

princípio em países europeus e depois se difundindo por todos os continentes, 

conforme relata Krombholz (2001). Passou também a ser vivenciada de forma 

competitiva, conhecida como Dança Esportiva em Cadeira de Rodas (DECR). 

Esta dança não pode ser entendida se não for analisada dentro de um 

contexto sociocultural, onde é utilizada como mais uma forma de expressão corporal 

e existencial.  

Para a concepção de Ferreira (2002, p.67) afirma que: 

 
A dança deixou de ser um mero veículo da liberdade dos 
sentimentos para ser a própria linguagem dos sentimentos praticado 
pelo discurso corporal, onde muitos dos gestos sentidos na dança 
não podem ser reduzidos a símbolos verbais que busquem explicitá-
los, pois o que é sentido não pode ser explicado, necessita apenas 
ser sentido e significado. 

 

A dança em cadeira de rodas faz parte da cultura corporal da civilização 

contemporânea. Esta atividade enquanto arte, recreação ou esporte, é uma 

atividade complexa representativa da vida contemporânea sofisticada e que traz em 

si a técnica e a criatividade. Ela requer um conhecimento interdisciplinar advindo das 

áreas da Educação Física, Educação Física Adaptada, Dança, Antropologia, 

Medicina, Fisioterapia e Educação. 

A dança em cadeira de rodas artístico-recreativa ou esportiva vem 

crescendo e tornando-se cada vez mais visível, sua ação está inserida numa 

conjuntura maior de mudanças na sociedade, uma maior conscientização dos 

direitos de cidadão do deficiente, maior abertura de setores da sociedade como os 

clubes, criação de ONGs para fins específicos, apoios governamentais, programas 

na mídia, etc. 

Como atividade artística ou recreativa ela já tem uma história, que se 

inicia no final dos anos 60 na Europa. E como esporte, o processo passa a ser mais 

institucionalizado. Nesta modalidade é uma atividade mais recente, foi reconhecida 

em diferentes instâncias, tais como: Organização de Esporte Internacional para 

Deficientes em 1989, Comitê Paraolímpico Europeu em 1993, Comitê Paraolímpico 
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Internacional – CPI como Esporte Paraolímpico dos Jogos de Inverno em 1997 e 

como Esporte Paraolímpico em 1998. (CBDCR) 

A dança em cadeiras enquanto atividade artística começa a aparecer em 

programas de extensão das universidades e associações de deficientes. A sua 

característica complexa, por evocar a arte, o corpo em movimento, o esporte e a 

recuperação, necessita de estudos interdisciplinares, de conhecimento advindo de 

diferentes áreas do conhecimento. 

Existem atualmente no Brasil profissionais trabalhando de maneira 

integrada com dança em cadeira de rodas, como professores de educação física e 

de dança, fisioterapeutas e áreas correlatas, visto a exigência do conhecimento 

interdisciplinar.  

 

3. A DANÇA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO PARA CRIANÇAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

A dança adaptada é como fonte de prazer e alegria para as pessoas com 

deficiência física. A partir dessa característica, a dança como atividade física pode 

contribuir com o processo de inclusão de indivíduos com deficiência física na escola 

regular.  

Seus conteúdos e objetivos próprios contribuem para melhor 

desenvolvimento do indivíduo nos aspectos motor, cognitivos, afetivo e social, pois 

“desenvolver a motricidade não é apenas apresentar maior rendimento em 

determinadas habilidades (...); bem mais que isso, significa adquirir melhores 

recursos para se relacionar com o mundo dos objetivos e das pessoas” (FREIRE, 

1989, p. 56). 

Atividade física adaptada é um programa diversificado de atividades 
desenvolvimentistas, jogos, esportes, atividades rítmicas e 
expressivas cuja organização está baseada em interesses, 
capacidades e limitações de indivíduos com deficiência. (CASTRO, 
2005, p. 28) 

Segundo Bueno e Rosa (1995), a dança adaptada para as pessoas com 

deficiência não se diferencia do ensino da Arte em seus conteúdos, mas 

compreende técnicas, métodos e formas de organização que podem ser aplicados 

ao indivíduo com deficiência. É um processo de atuação docente com planejamento, 

visando atender às necessidades de seus educando. 
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Partindo desta premissa, a dança se torna um meio de inclusão para as 

pessoas com deficiência física onde as atividades diversificadas contribuem para 

envolver o educando com os demais educandos que não tem deficiência; o trabalho 

integrativo se relaciona com o bem estar desse aluno, dessa forma contribuirá para 

capacitá-lo para viver perante a sociedade. 

É uma prática física que além de percorrer sobre o caráter dinâmico 

corporal, está ligada a outras áreas do organismo que a tem como hábito. Muito se 

tem conquistado nas comprovações científicas, as quais afirmam o poder da dança 

em auxiliar não somente o rendimento sensório-motor, pois nela encontram-se 

resquícios que a tornam um interessante centro percorrido pelo cruzamento de 

caminhos traçados por várias ciências como a biologia, psicologia, física, dentre 

outras. Pelo fato de ela portar de um aparato tão rico, compreende-se seu valor 

também terapêutico, reabilitacional e artístico. 

Dentro da escola e inserida na comunidade tem o poder de construir os 

mesmos valores educativos, que dentro da prática seja um momento de inclusão 

para todos e especificamente as pessoas com deficiência não se sintam excluídas, 

pois uma aula planejada, aplicada e direcionada as pessoas com deficiência serão 

momentos de prazer. 

Tornando assim umas das mais importantes ferramentas de inclusão 

social, sua contribuição para a evolução, o desenvolvimento e o aprimoramento 

humano, visa oportunizar a prática para os estudantes com deficiência. Os 

professores estarão rompendo e substituindo muitos paradigmas como: da 

incapacidade pela capacidade, da baixa estima pela autoestima, da exclusão pela 

inclusão, certamente a maior contribuição para formação de cidadãos mais 

conscientes, justos e solidários. Portanto, vale ressaltar que o trabalho deve ser 

diferenciado e que todos os estudantes possam participar. 

Quando se compara o quadro e atual padrão de vida dos deficientes 

físicos, com as épocas anteriores, por exemplo, período da Idade Média, certamente 

percebe-se o quanto já se evoluiu em relação ao preconceito, falta de informação e 

fornecimento de oportunidades do meio social para com estas. 

 A Dança, como atividade lúdica que simultaneamente ajuda na 

consolidação de inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência, PEREIRA e 

SOTER relatando sobre trabalhos de dança desenvolvidos com as mesmas, 
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demonstram que seu envolvimento com a dança vem atestando a credibilidade de 

ela ser forte aliada no movimento de inclusão social.  

Segundo Pereira e Soter (2001, p.196), 

 

(...) Mudanças essas que os têm transformado de indivíduos que 
mereciam nossa caridade e benevolência, características advindas 
de um modelo centrado no atendimento médico, em indivíduos que 
devem ser alvo de uma política pública, com o objetivo de 
proporcionar a igualdade de oportunidades visando, 
consequentemente, a sua inclusão social e vida independente. 
Igualdade de oportunidades que pode ser gerada também através da 
dança. 

 

               Os benefícios oriundos da dança para os indivíduos com deficiência 

discutem-se enquanto uma de suas características a inserção deles no âmbito 

artístico e social, pois se tem na prática da mesma uma melhoria nítida, não apenas 

no sistema psicológico e motor já que são interligados, tratando da percepção 

sensorial, coordenação motora, correção postural e outros, mas também no 

desenvolvimento em relações interpessoais que em sua maioria, os sujeitos teriam 

seu rendimento mental considerado não adequado e comportamento retraído, 

passam agora ter mais êxito em suas habilidades sociais. Sem fundamento apenas 

no que é mecânico e exterior, e sim nos movimentos de fluxo livres (fluidos) ou 

contidos, uma vez que essa será uma ferramenta preciosa a tal função, Rudolf 

Laban já tinha a preocupação em que o ensino de dança fosse um meio de 

desenvolvimento das capacidades humanas de expressão e criação, remetendo a 

educação através da dança.  

Como já citado, a participação em aulas de dança pode trazer muitos 

benefícios, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades 

afetivas e inclusão social. Tal atividade física, em níveis variados, ajuda as  crianças 

que possuem deficiência a adquirirem não só maiores mobilidades, mas resgatarem 

também sua autoestima e seu equilíbrio emocional.  

 Passando por essa fusão, indivíduos com deficiência estarão abrangendo 

seus conhecimentos, aprendendo a interagir com mundo externo, exprimindo 

características, as quais sejam pífias ou enriquecedoras, que constam no seu 

interior. Facilitando, dessa forma, demasiadamente sua liberdade de expressão e 

relação contínua de reciprocidade até mesmo com pessoas de mesmas 

características, além de enfatizar o relacionamento pessoal, aflora a sensibilidade 
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artística, originando esse imenso conjunto numa sequência de movimentos, 

ensaiados ou espontâneos, acompanhados de concentração do eixo corporal, 

respiração e exploração individual. 

É válido ressaltar que além dessas funções a aplicação da dança a para 

deficientes físicos também é de estimado progresso em diversas patologias, a fim de 

que com respostas coreográficas seja possível exteriorizar habilidades funcionais e 

emocionais do indivíduo. Logo, a dança é uma modalidade lúdica e fornece ao 

indivíduo, o restabelecimento físico-emocional, construindo simultaneamente 

melhora do suporte psicológico e social, pelo sentimento de bem-estar, redução da 

ansiedade, depressão, do comportamento agressivo promovendo a melhora da 

auto-estima (BARBANTI, 1990). 

Mas a fim de que todo o processo de dança-educação seja consolidado 

deforma plausível, é fundamental, que alguns cuidados sejam tomados: a priori, 

deve-se analisar o tipo de necessidade especial incutido nesse educando, pois 

existem diferentes tipos e graus de limitações e potencialidades, os quais requerem 

procedimentos específicos. Para que esses estudantes possam frequentar as aulas 

de dança, é necessário que haja orientação médica e, em alguns casos, a 

supervisão de um especialista em fisioterapia, um neurologista, educador físico ou 

psicólogo e assim por diante. 

Faz-se necessário estar sensível para a condição de aprendizagem dos 

indivíduos com deficiência, deve-se olhar também para a singularidade de cada 

sujeito; ela é resultante de sua história de vida, uma história das relações sociais 

que o constituíram e constituem. Quantos são os que têm medo de mostrar o que 

sabem, o que já aprenderam, desconfiando da desconsideração e do desrespeito ao 

outro? A autoestima dessas pessoas precisa ser alçada das profundezas da 

descrença que têm de si mesmas e da auto desvalorização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho para uma proposta de inclusão, assim como para uma 

sociedade inclusiva, é longo e cheio de desafios que só conseguirá ser vencido se 

os conflitos forem harmonizados, na busca da concretização dos objetivos. O 

primeiro passo é enxergar a atual paisagem e aos poucos tentar modifica-la. 
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Sabemos que nem todos estão preparados para a inclusão; tanto 

professores, alunos das escolas regulares, professores de educação especial, e os 

próprios deficientes, precisam ser melhores orientados a respeito do referido tema. 

Depositar sobre as pessoas com deficiências, hipóteses de que são 

inviabilizadas de traçarem planos artísticos não passa de resistência ou ignorância. 

Claro que mediante os anos, muito já se evoluiu no combate a 

pensamentos medíocres sobre aptidões do deficiente. Independente das 

discriminações e indiferenças ainda perdurar, muito já se conquistou no aspecto 

positivo, referindo-se ao reconhecimento da capacidade da pessoa com debilidade 

motora e nas considerações atendidas de suas necessidades, todavia, é preciso 

ainda mais, na busca do sentido construtivo do desenvolvimento psicossocial 

destas. 

 Sendo a dança um canal educacional, interativo e socializador, a qual 

oferece inúmeros benefícios a crianças, jovens e adultos com e sem deficiência, 

uma vez em que estas participem ativamente, de tal arte. É viável, afirmar que as 

mesmas podem praticar a dança, desde que haja primeiramente um 

acompanhamento médico e a supervisão de profissionais qualificados e habilitados 

na área da dança, pois é preciso conhecer por menores sobre o estudante atendido 

e suas necessidades principais, objetivando atender com eficiência suas 

especificidades.  

Espera-se que este estudo tenha incitado ainda mais pessoas na 

contínua procura de conscientização coletiva no melhor trato e em novas 

ferramentas de inclusão de crianças com deficiências físicas, independente das 

peculiaridades dos casos, estatus, idade, ou sexo. E deseja-se que seja destinada a 

estas, condições pessoais respeitosas, condizentes a sua participação social, e 

simultaneamente influenciar estudos no campo da dança como ciência. 

O breve olhar sobre a deficiência através da inclusão nos remete a busca 

constante a novas formas para permitir que crianças com dificuldade motora, 

possam realizar objetivos, metas e sonhos; desde o mais simples que é frequentar a 

escola ao brilhar como bailarina em meio á magia da dança. 
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