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Lúcia Matos é licenciada em Dança, mestre 
em Educação e doutora em Artes Cênicas,  
pela UFBA. É professora adjunto da Escola  
de Dança da UFBA, e  atualmente coordena 
o Colegiado do Programa de Pós-graduação  
em Dança  (PPGDança) pelo segundo biênio  
2013-2015. Coordenadora do Projeto  
de Extensão Redanças: redes colaborativas 
 em dança como ação política. Líder do Grupo  
de Pesquisa Processo Corporeográficos  
e Educacionais em Dança (PROCEDA).  
Foi membro do Colegiado Setorial de Dança 
do CNPC – MINC (2005-2009/ 2010-2012). 
Possui capítulos de livros publicados, dentre 
eles Writing in the flesh: body, identity, disability, 
and difference, no livro organizado por, 
Sherry Shapiro, Dance in a world of change, 
2008, além de artigos publicados em revistas 
nacionais e internacionais.

A Coleção Pesquisa em Artes é direcionada à publicação de textos que  
problematizam aspectos diversos dos fazeres artísticos e suas complexas  

relações com a sociedade, a contemporaneidade e o conhecimento.
Abranje, particularmente, pesquisas nas áreas de Dança, Música,  

Teatro, Artes Plásticas, que são aéreas de tradição  
e referência na Universidade Federal da Bahia.

Dança e diferença: cartografia de múltiplos corpos, 
de Lúcia Matos, é uma obra resultante da 
pesquisa de doutorado realizada no Programa de 
Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), em  2006. O livro 
enfoca a análise de produtos coreográficos de 
grupos de dança que possuem em seu elenco 
dançarinos com e sem deficiência. Para tanto, 
apresenta uma cartografia que delinea como 
novas territorializações estéticas vêm sendo 
tecidas na dança contemporânea a partir de 
processos generativos que articulam identidades, 
fisicalidades, diferenças e novos sentidos no/
pelo “corpo que dança”.  Tendo como base 
a metodologia interpretativa, a pesquisa 
utilizou conceitos chaves como corpo, dança 
contemporânea, diferença e deficiência e, os 
quais evidenciam redes de relações estabelecidas 
na ambiência contemporânea, sendo analisadas a 
partir de duas perspectivas. A primeira consiste 
na crítica de alguns trabalhos coreográficos 
apresentados em um circuito segmentado de arte 
− 1º Festival Internacional Artes sem Barreiras, 
2002. A análise desse Festival indicou que apesar 
do mesmo ter uma proposta de inclusão pela 
arte, algumas coreografias retratam a falta de 
poder do dançarino com deficiência e sustentam 
perspectivas correlacionadas ao paradigma da 
normalidade. A segunda abordagem direciona-
se para a análise dos produtos coreográficos de 
quatro grupos brasileiros de dança − Grupo X 
de Improvisação em Dança (BA), Pulsar Cia. de 
Dança (RJ), Limites Cia. de Dança (PR) e Cia. 
de Dança Ekilíbrio (MG),−  que possuem em 
seu elenco dançarinos com e sem deficiência. 
As análises dos trabalhos dos grupos, acrescida 
das entrevistas com diretores, coreógrafos e 
elencos, revelam que, em alguns desses grupos, 
seus produtos coreográficos já articulam o 
conceito da diferença nos corpos dançantes, o 
que aponta para que novos territórios corporais 
e estéticos estejam sendo configurados na dança 
contemporânea brasileira.
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