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CARTOGRAFANDO ESPAÇOS FRONTEIRIÇOS: 
A PRODUÇÃO DA DANÇA INCLUSIVA (DISABLED 
DANCE) NO BRASIL

Desde as últimas décadas do século XX, o termo inclusão ganha cada 
vez mais espaço nos discursos oficiais e nas políticas públicas de diferentes 
países, em decorrência das ações promovidas por grupos que se encontram 
à margem da sociedade e que têm buscado validar suas vozes, organizando-se 
como um movimento social, fazendo com que os demais sujeitos não apenas 
os percebam na diversidade, mas que validem seus diferentes modos de 
estar no mundo. 

Segundo dados da ONU (2006), temos uma população mundial com 
cerca de 500 milhões de pessoas com deficiências, 80% delas localizadas 
em países em desenvolvimento. Os dados do Censo do IBGE de 2000 
apontam para a existência de 24,5 milhões de brasileiros com deficiência,1 
o que representa 14,5% da população.
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Apesar das pessoas com deficiência estarem hoje mais “visíveis”, ain-
da ocorre muita discriminação por parte da população majoritária que, de 
modo consciente ou inconsciente, estabelece padrões de expectativa de 
normalidade para seus atores sociais. Esses padrões são metanarrativas,2 
que apontam para categorias fechadas e totalizantes, sustentando concei-
tos de normalidade e representações estáticas de gênero, cultura, classe, 
sexualidade e habilidade física. Assim, aqueles que estão longe dos padrões 
esperados, ou seja, as minorias, como é o caso das pessoas com deficiência, 
são excluídos, estigmatizados e delimitados em suas ações no meio social.

Uma das formas encontradas por esses grupos minoritários para romper 
com esse paradigma é a instalação de políticas afirmativas (ou compensató-
rias), que se tornam temporariamente necessárias para garantir seus direitos 
como cidadãos no que se refere a aspectos como acessibilidade, igualdade 
de direitos, mercado de trabalho, inclusão social e cultural. Mesmo em so-
ciedades que já possuem firmes políticas inclusivas e os direitos das pessoas 
com deficiência são garantidos, ainda se percebe uma tensão entre os dife-
rentes grupos sociais, que abrange também seus referenciais culturais.

As diretrizes inclusivas que têm sido delineadas nos documentos oficiais 
no Brasil esbarram, primeiramente, na dificuldade de sua real implantação, 
devido à própria estrutura social perversa, que instaura uma distribuição 
desigual dos bens simbólicos e materiais. Consequentemente, há ausência 
de efetivas ações públicas e de representatividade das pessoas com defici-
ência em cargos estratégicos, bem como muitas das barreiras culturais que 
permanecem em nossa sociedade são decorrentes, em sua maioria, da falta 
de informação da população. 

No cotidiano, as pessoas com deficiência ainda encontram dificuldades 
em realizar, por exemplo, uma simples locomoção, em decorrência das 
barreiras arquitetônicas das cidades, ou da escassez de transportes públicos 
adaptados, que facilitem seu livre acesso. 

No âmbito educacional, pode-se visualizar a preocupação de muitos edu-
cadores com a integração dos excluídos, objetivando uma equidade da edu-
cação, o que ainda poucas vezes vem sendo alcançado com êxito. Muitas 
dessas ações acabam direcionando-se ao reconhecimento da diversidade  
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e não à emancipação − no sentido freireano − desses sujeitos, pela falta de 
adequação das condições do ensino público e privado. 

Infelizmente, as propostas inclusivas em andamento, em sua maioria, 
estão sendo vistas apenas como uma ocupação espacial, como se, na coti-
dianidade do território escolar, todos já estivessem supostamente inclusos, 
libertos de ideologias e contradições. Assim, o despreparo dos professores 
da rede pública e privada, a ausência de recursos, a baixa expectativa em 
relação aos alunos com deficiência e a carência de referenciais de êxito de 
seus pares na escola, contribuem para uma nova perspectiva de exclusão 
dentro da suposta inclusão.

Ao mesmo tempo, é necessário salientar que as políticas inclusivas para 
a educação, alardeadas nos documentos e na mídia, configuram-se em um 
discurso oficial que na realidade não prioriza metas transformadoras para a 
educação, passando a ser uma política de intenções, em decorrência de um 
plano econômico nacional que colocou em primeiro plano, durante muitos 
anos no Brasil, o atendimento às exigências dos acordos feitos com orga-
nismos e/ou órgãos financiadores internacionais como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e o Banco Mundial.

No que se refere às questões culturais, ainda são praticamente inexis-
tentes políticas governamentais que favoreçam a produção artística e o 
acesso da pessoa com deficiência no campo das artes, seja na formação, na 
produção ou no acesso aos bens culturais. É importante ressaltar que não 
se aborda aqui a perspectiva da arte como terapia, pois essa sempre foi e é 
muito utilizada nos programas de reabilitação. 

Analisando à luz dos Disability Studies,3 esse breve panorama referente 
às características das questões políticas, sociais e culturais da deficiência, no 
Brasil, pode-se afirmar que ainda há um predomínio do modelo médico, 
o que leva à patologização da deficiência. Por outro lado, percebe-se na 
sociedade civil um movimento das pessoas com deficiência na tentativa de 
validar suas vozes, diminuir as relações hierárquicas de poder entre as pes-
soas com e sem deficiência e transformar a realidade atual.

Para Shakeaspeare (1996), existem dois modos de percepção das pes-
soas com deficiência enquanto grupo: um direciona-se para a perspectiva  
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médica ou à classificação física do impairment,4 e tem como ênfase a defici-
ência em si e suas características patológicas; e “no segundo foco a deficiên-
cia tem sido concebida como resultado de processos sociais ou como uma 
categoria criada ou construída.” (SHAKEASPEARE, 1996, p. 3) Assim, no 
modelo social, a deficiência é resultado de uma condição social, cultural e 
política, a qual coloca pessoas com diferentes fisicalidades reféns da incapa-
cidade social de lidar com a diferença. (BARNES, 2003; DINIZ; MEDEIROS, 
2004; FONTES, 2004)

Essas duas perspectivas amplamente discutidas pelos Disability Studies 
apontam-nos duas indagações: se a identidade não é mais fixada em uma 
única instância social – descentramento de si e do espaço social – (HALL, 
1997), o que lhe dá uma caráter oscilatório e provisório, feito no cruzamen-
to de seu referencial com o do outro, como as pessoas com deficiência se 
percebem nesse contexto, já que, ainda hoje, sua identidade não foi des-
colada pela maioria da sociedade da sua falta, da sua deficiência? E, nesse 
contexto, como está sendo abordado o corpo com deficiência na dança?

Disabled Dance ou dança momentaneamente inclusiva
O uso do termo disabled dance demonstra uma necessidade de demar-

car um território cultural (que não deixa de ser político e social), caracteri-
zando-se como uma produção artística feita por artistas com deficiência, o 
que lhe imprime uma singularidade. Como cita Pick (1992, p. 21, tradução 
nossa), “a arte com deficientes pode ter um diferente tipo de grandeza 
daquela arte dos não deficientes, pois a primeira é baseada na situação e 
experiência única de ser deficiente.” 

Como exemplo das questões que envolvem o uso desse termo, nas 
entrevistas realizadas com os quatro grupos de dança contemporânea en-
volvidos na pesquisa, os dançarinos demonstraram não se identificar com 
o termo dança inclusiva por considerarem que esse termo vislumbra ape-
nas a integração e, para eles, o que produzem é dança, tendo nos gru-
pos dançarinos com fisicalidades diferenciadas do ideal de corpo da dança. 
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Para muito deles, no cenário brasileiro, essa nomenclatura pode implicar 
em outros estigmas como, por exemplo, a dúvida se esses bailarinos po-
dem ser definidos ou não como artistas ou mesmo se seu produto é arte. 
Em suas palavras:

[…] foi necessário usar esse nome no início, mas nunca gostamos porque, a gente 
achava que isso já era excludente. Também não era uma coisa que dizia que a gente 
está fazendo arte. Simplesmente parece que você está fazendo outro tipo de coisa 
que não é arte. (Sílvia Renhe, dançarina e coreógrafa da “Ekilíbrio”)

[…] a dança que a gente trabalha é a dança contemporânea que ela já tem essa 
diversidade de corpos. Então que inclusão que é essa se os corpos já são diversos, 
entendeu? (Alessandra Bittencurt, dançarina da “Limites”)

eu até acho que não se ajusta muito a gente, quando as pessoas usam esse nome, 
esse termo dança inclusiva ou qualquer outra forma de, ah, o dançarino com defi-
ciência. Na nossa estética, mesmo no palco com Edu, eu sinceramente vejo como 
um dançarino com sua particularidade. A gente trabalha muito isso: eu, grandão e 
magro, Edu na cadeira, Juliana magrinha e baixinha, Fafá com os cinqüenta anos 
dela. Lindão! (Hugo Leonardo, dançarino do “Grupo X”)

Vale ressaltar que todos os grupos analisados são formados por dançari-
nos com e sem deficiência, e que essa configuração pode ser decisiva para 
a não adoção de um termo específico como disabled dance – que na língua 
portuguesa não se torna tão significativo –, o que muitas vezes remete a 
trabalhos exclusivos de artistas com deficiência. 

Ao mesmo tempo, em nenhum desses grupos analisados os dançarinos 
com deficiência assumem papéis decisivos como, por exemplo, coreógrafo 
ou diretor, sendo no máximo apresentados como cocriadores, o que de-
monstra ainda a predominância da relação de poder da pessoa sem defici-
ência sobre a pessoa com deficiência.

Em alguns países, como a Inglaterra, o trabalho de dança inclusiva – por 
enquanto adotaremos esse termo adaptado ao português –, já vem se orga-
nizando há pelo menos duas décadas. Vale ressaltar que a Inglaterra possui 
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claras políticas públicas, nos campos educacional e cultural (THE HUMAN 
RIGHTS ACT, 1998), as quais promovem a inserção da pessoa com defici-
ência e reconhecem a disabled dance como um tipo de produção artística 
específica, com alguns fundos financeiros de apoio à sua produção como  
o da Loteria (Big Lottery Funds). 

O trabalho do CandoCo Dance Company pode ser um exemplo positivo 
de ações pessoais desenvolvidas nesse país que conseguiu uma amplitude in-
ternacional, tanto de público, quanto de crítica. Esse grupo foi fundado por 
Celeste Dandeker e Adam Benjamin, em 1991, e apenas ela permaneceu 
na companhia, até 2007, realizando a direção artística do grupo. Dandeker 
foi uma dançarina que tem em sua memória corporal a experiência de ter 
sido andante,5 tendo trabalhado durante seis anos na London Contemporary 
Dance Theatre até que um acidente no palco tornou-a paraplégica.

Uma das obras mais conhecidas desse grupo é o videodança Outside in 
que apresenta uma dupla visibilidade: a coreografia e a deficiência, o estar 
dentro e o estar fora. Utilizando uma linguagem contemporânea, o grupo 
CandoCo insere na cena corpos que possuem uma limitação física real, cuja 
pesquisa de movimentos baseia-se exatamente nas diferenças: estampa-se 
as múltiplas fisicalidades, conjunções/disjunções e interações desses dife-
rentes corpos, que, nesse contexto, criam uma gramática própria, explo-
rando suas possibilidades e vulnerabilidades. Os corpos dos dançarinos não 
tentam camuflar seus limites físicos. Além das ações artísticas, o grupo pro-
move o treinamento de dançarinos e cursos na área da educação visando 
a favorecer práticas integrativas em dança.

Dentre outras ações desenvolvidas na Inglaterra, foi realizado, em 2002, 
um congresso denominado Dancing Differently? Nesse fórum, os artistas 
com deficiência diagnosticaram barreiras encontradas na dança, dentre as 
quais, podemos citar: barreiras culturais dentro da própria dança sobre 
quem pode ser um dançarino e o que é dança; barreiras durante o acesso à 
educação formal e não formal e às artes; e diferenças culturais dentro da so-
ciedade sobre o que é deficiência e sobre quem é o sujeito com deficiência. 

Como exemplo de relatos sobre essas barreiras, David Toole, em um 
artigo escrito para a revista Animated (2002), apresenta um depoimento 
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sobre as dificuldades encontradas quando resolveu ser um performer. Para 
Toole – ex-dançarino da CandoCo e participante de alguns projetos do gru-
po inglês de dança contemporânea DV-8 – as opções para as pessoas com 
deficiência são muito limitadas e uma carreira na área da performance não é 
vista como viável.

Além disso, mesmo em áreas nas quais é “esperada” a atuação da pessoa 
com deficiência, esta necessita demonstrar que faz o trabalho melhor que 
uma pessoa sem deficiência. Toole passou nove anos trabalhando nos cor-
reios de sua cidade até conseguir iniciar sua incursão na arte.

Ao narrar sua experiência na área da Dança, Toole aponta que – nos anos 
em que estudou no Laban Center, graças a uma bolsa de estudos recebida 
após participar de um rápido workshop do CandoCo – ele praticamente não 
aprendeu nada sobre técnica, pois nem ele e nem seus professores sabiam 
como lidar com sua fisicalidade – David Toole possui deficiência física, ten-
do as duas pernas amputadas,  e uma ampla mobilidade fora da cadeira de 
rodas usando suas mãos e braços. Em contraposição, Toole narra que seus 
anos de estudo no Laban Center foram de aprendizado sobre estar com 
outros dançarinos e coreógrafos. 

Nesse mesmo artigo, o bailarino conta ainda que, quando passou a 
fazer parte do CandoCo, percebia pessoas na plateia ligeiramente choca-
das com sua fisicalidade e outras com uma simpatia pelo grupo. Para ele,  
o sucesso do CandoCo não é o tipo de resultado esperado de um “disabled 
dance group”. Em situações sociais, Toole teve sua identidade quase sempre 
questionada. Quando se apresentava para estranhos como dançarino, ele 
precisava dar mais explicações sobre esse fato. 

Nesse relato de David Toole fica patente que a expectativa da socieda-
de majoritária ainda relaciona, de uma forma direta, a identidade do sujei-
to com deficiência com o modelo médico da deficiência (a patologização  
do não “normal”), traduzindo uma parte pelo todo e colocando-o, por esse 
motivo, à margem da sociedade. 

Por outro lado, analisando a organização do fazer artístico em dança de 
alguns grupos que possuem dançarinos(as) com e sem deficiência, como é o 
caso do trabalho Outside in, do CandoCo, com a participação de David Toole, 
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novamente pode-se afirmar que o corpo do(a) dançarino(a) com deficiência 
pode posicionar-se como um corpo político, que rompe com representa-
ções identitárias estagnadas e cuja diferença possibilita que suas próprias 
experiências transitem na obra coreográfica.

Apesar de se ter a crença de estarmos iniciando uma mudança de para-
digma, ressalta-se que, muitas vezes, espetáculos de dança que incluem dan-
çarinos com deficiência podem também servir para uma visão estereotipada 
desses sujeitos por apresentarem, de forma liminar ou explícita, o sujeito 
com deficiência como herói de si mesmo, alvo da compaixão ou alguém que 
busca incessantemente a proximidade com o paradigma da normalidade. 

Para discutir a presença dessas perspectivas no cenário cultural brasilei-
ro, apresentamos a análise do 1º Festival Internacional Arte sem Barreiras, 
que aconteceu, em 2002, no Teatro SESIMINAS, em paralelo às atividades 
do 1º Congresso Internacional Arte sem Barreiras, na PUC-MG. 

A de/limitação do festival
O “Arte sem Barreiras”, em sua edição nacional, pode ser considerado 

como um dos maiores eventos na área de arte inclusiva, no Brasil, ao abor-
dar exclusivamente trabalhos artísticos e educativos direcionados para a 
pessoa com deficiência, possuindo uma Mostra de Dança como um cir- 
cuito segmentado. 

O Festival faz parte do Programa Arte sem Barreiras, que tem como ori-
gem o programa americano Very Special Arts (VSA). Nos Estados Unidos, 
esse projeto está filiado ao John Kennedy Center for the Performing Arts e foi 
fundado em 1974, por iniciativa de Jean Kennedy Smith, tendo hoje repre-
sentações em mais de 80 países. O Brasil tornou-se filiado ao VSA em 1988, 
sendo que, em 1989, o comitê do VSA no Brasil passou a ser apoiado pela 
Funarte (MINC), de uma forma não oficializada, apesar de funcionar dentro 
de sua sede no Rio de Janeiro.

Albertina Brasil Santos, ex-presidente da Associação Vida, Sensibilidade e 
Arte, representava o VSA no Brasil. Após 15 anos, em 2003, esse programa 
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passou a ser gerenciado pela própria Funarte e coordenado pela musicote-
rapeuta Rita Maria Aguiar, ex-membro da diretoria anterior da associação. 
Esse projeto permaneceu apenas por um curto período de tempo, atuando 
nas dependências da FUNARTE.

Vale a pena registrar que, no que se refere às questões culturais no 
Brasil, ainda são praticamente inexistentes políticas governamentais que 
favoreçam a produção artística e o acesso da pessoa com deficiência no 
campo das artes. Das raras atividades deflagradas, o único em nível nacional 
foi o Programa Arte sem Barreiras. A sua mais efetiva linha de atuação re-
lacionou-se às ações no campo educativo, visando à inserção social da pes-
soa com deficiência e ao desenvolvimento de atividades artístico-educativas 
que envolvam pessoas com e sem deficiência. 

Os objetivos desse programa, durante seu período de funcionamento, 
entretanto, não tiveram seu papel devidamente esclarecido como fomen-
tador da arte como campo de conhecimento, já que sua diretriz principal 
enfatizava a promoção da cidadania e tinha como objetivo maior a inclusão 
social e não a cultural:

O programa promove a arte, a educação e a expressão de jovens e adultos, 
fortalecendo dessa forma o espírito humano e melhorando a qualidade de vida 
de todos. Considera que a experimentação com a arte incrementa o cresci-
mento pessoal, educativo e profissional. O uso das linguagens da arte por pes-
soas com necessidades especiais promove sua aceitação e inclusão em todos 
os aspectos da vida. (FUNARTE, 2006)

Além disso, ainda apresenta uma compreensão de arte numa pers-
pectiva universalizante, bem como é apontada a possibilidade de um uso 
instrumental da arte, como pode ser visto no sítio eletrônico do pro-
grama: “A arte, como linguagem universal, é um meio para a expressão 
de sentimentos, percepções e sensibilidades inerentes ao ser humano, 
possibilitando olhares diferenciados sobre a realidade e agindo como 
importante vetor para o crescimento pessoal, educativo e profissional.” 
(FUNARTE, 2005)
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Essa perspectiva se distancia da visão da arte na contemporaneidade, 
abrindo brechas para conceituações equivocadas de uma “linguagem uni-
versal” da dança, por exemplo, o que tira a singularidade das mediações 
construídas pelo ser humano em seu próprio entorno, bem como o próprio 
fazer artístico não se torna o alvo central de seus objetivos.

Após dois anos da incorporação desse Programa pela Funarte, em  
15 de dezembro de 2005, o Ministério da Cultura anunciou – em uma carta 
de intenções assinada entre a Funarte, o Projeto Arte sem Barreiras e as 
Loterias da Caixa – uma parceria que pretende utilizar um milhão de reais 
em benefício desse programa, através dos recursos arrecadados pelas lote-
rias, “que sempre foram usados em programas e projetos de cunho social 
principalmente na área da cultura e educação.” (FUNARTE, 2005) 

Entretanto, até 2006,6 o Arte sem Barreiras não anunciou quais serão os 
mecanismos para o pleito desses recursos. Em entrevista, a coordenadora 
do programa salientou o momento de mudança, mas ainda sem definições:

A gente está em mudança. Antes os projetos chegavam e a gente fazia uma con-
trapartida. Por exemplo, [narra a organização de um evento] nós entrávamos 
com a orientação, com os folders, com os textos que é uma coisa que a gente 
faz e gosta muito de fazer. Fazendo essa parceria e a realização lá com um apoio 
local […]. Nós estamos ainda no meio do caminho. […] então daqui pra frente 
nós vamos trabalhar com editais. (Rita Aguiar, 2005)

Apesar de o Programa ter como uma das vertentes de sua atuação  
“o incentivo e difusão profissional de trabalhos em condições7 de circu-
lar em espaços culturais não-segmentados”,8 no que se refere especi-
ficamente às políticas culturais, tanto esse programa, quanto o próprio 
Ministério da Cultura não possui ações efetivas para a profissionalização na 
dança –,e quase em nenhuma outra área artística –, e raramente promo-
vem a apresentação de produtos de artistas com deficiência nos circuitos  
não segmentados.

Como estava destacado, no sítio eletrônico da Funarte, sobre o Programa 
Arte sem Barreiras (2004), a sua ação direciona-se à “discussão e elaboração 
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de políticas públicas de ensino através da arte e realiza procedimentos com 
arte para pessoas com necessidades especiais”.9 

Mesmo constando como sua missão um destaque aos aspectos educa-
tivos, o “Arte sem Barreiras” encontra-se sob o guarda-chuva da Funarte/ 
Ministério da Cultura, o que contribui para questionamentos sobre os espa-
ços fronteiriços da arte como produto artístico e como processo educativo 
e sobre quais estruturas e recursos financeiros (educação/cultura) devem 
subsidiar suas importantes, porém distintas e complementares ações. 

Ao mesmo tempo, indaga-se também o papel da própria Funarte no de-
lineamento de políticas públicas inclusivas para a arte, visto que, no Brasil, as 
políticas federais de incentivo à arte, mais especificamente no que se refere 
à dança (manutenção, produção e circulação), são quase inexistentes, pois 
se limitam a editais e não a um plano político continuado para a cultura.10

Ao analisar as diretrizes do Programa Arte sem Barreiras, pode-se per-
ceber, pelo seu discurso e nas mostras artísticas que possuem o seu apoio, 
que esse projeto sustenta uma visão de arte como processo, valorizando 
a produção amadora da dança. Isso pode ser ressaltado na fala do ex-pre-
sidente da Funarte, Antonio Grassi (2005, grifo nosso), na abertura de um 
evento com a tarja desse programa: “No Brasil, 24 milhões de pessoas têm 
algum tipo de deficiência, o que corresponde a 14,5% da população do 
país. O objetivo desse evento [Mostra Rio de Arte sem Barreiras] é apre-
sentar à sociedade a produção artística de pessoas com deficiência e discutir 
a inclusão social através da arte”.

Além do mais, alguns conceitos como superação e comoção, normal-
mente, muito explorados pela mídia, também são associados pelo discurso 
oficial como uma valoração positiva. Isso pode ser percebido, por exemplo, 
no discurso do ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, no qual há uma refe-
rência ao lançamento do Programa Arte sem Barreiras, em 2004:

Lembro-me bem da avalanche de emoções que tomou conta de todos nós que 
assistíamos às apresentações de danças, músicas, cantos, poesias, artes plásti-
cas, performances teatrais. Surpresas atrás de surpresas, lições humanas e es-
téticas que jamais esqueceremos. Aquelas ações, que hoje se transformaram 
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em um constituinte programa de inclusão, podem ser resumidas um uma única 
palavra: superação. (FUNARTE, 2005)

Essas perspectivas acabam, também, se refletindo na programação de 
seus eventos e em outras ações que vêm sendo desenvolvidas ao longo des-
tes anos no Brasil. Para entender um pouco mais esses aspectos, considera-
remos como alvo central de análise as produções de dança apresentadas no 
1º Festival Internacional Arte sem Barreiras, em 2002. É importante frisar 
que, nesse período, a Funarte apenas apoiava o programa, não tendo sido 
responsável pela sua formatação.

É interessante observar, primeiramente, o delineamento da programa-
ção. Durante cinco dias, apresentaram-se 30 grupos nacionais, 15 deles par-
ticiparam da mostra vespertina, que tinha um caráter amador, ficando o 
restante dos grupos na mostra da noite. Muitos desses grupos amadores 
são mantidos por instituições de reabilitação, escolas regulares ou especiais, 
sendo alguns deles dirigidos por terapeutas, educadores ou profissionais da 
educação física, com ínfimo conhecimento de dança. Esse é um dos aspec-
tos que favorece o surgimento de conceitos equivocados sobre dança e a 
manutenção da visão terapêutica e das relações de poder do não deficiente 
sobre a pessoa com deficiência.

Além dos 15 grupos identificados pela comissão organizadora como se-
miprofissionais e profissionais,11 foram convidados os Grupos “Dançando 
com a Diferença”, da Ilha da Madeira, Portugal, dirigido pelo brasilei-
ro Henrique Amoedo e mantido pelo Serviço de Arte e Criatividade da 
Secretaria Regional de Educação daquela ilha, e a companhia profissional 
inglesa CandoCo, dirigida por Celeste Dandeker, cuja vinda ao Brasil foi par-
cialmente subsidiada pelo British Council.

As coreografias apresentadas pelos grupos da mostra noturna podem 
ser caracterizadas, nesta análise, pelo seguinte perfil estilístico (auto-iden-
tificação): um grupo de balé; dois grupos de dança moderna; dois grupos de 
dança de salão; um de dança de rua; dois de folclore; um com estilo não defi-
nido (mistura de folclore e dança de salão); cinco de dança contemporânea e  
uma performance. 
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Desse cenário, apenas quatro dos cinco grupos aqui configurados como 
dança contemporânea apresentaram um trabalho diferenciado, em que se 
percebe nas obras coreográficas uma busca pela dialogia com os diferentes 
corpos, sendo que alguns grupos obtiveram um resultado mais significati-
vo do que os demais. Esses grupos ficaram diluídos na programação geral 
da noite, misturados com os amadores, sendo que vários destes amadores 
se intitulam profissionais e apresentam o modelo de dança esperado pela  
plateia: virtuose e e(co)moção.

Na perspectiva de Sodré e Paiva (2002), trabalhos artísticos que, na sua 
categoria estética, enfatizam a reação afetiva mais do que seus elemen-
tos constitutivos podem fazer com que a relação estabelecida com a obra 
seja uma impressão de natureza emocional. Assim, neste caso, por se tra-
tar de pessoas com deficiência, as emoções de piedade e horror (trágico)  
ou espanto e riso (grotesco) são normalmente associadas. 

Os trabalhos apresentados pela tarde, com características eminentemen-
te amadoras, representam o senso comum do que é dança, com os mesmos 
equívocos encontrados em alguns festivais de encerramento de academias 
que não possuem profissionais com uma sólida formação artística e estética 
em dança, o que implica modelos chavões que recaem, por exemplo, no uso 
de movimentos padronizados, na falta de exploração espacial e temporal e 
na inexistência de pesquisa, seja ela temática, de movimento ou artística. 
Aliado a tais fatores, esses trabalhos apresentam outro elemento complica-
dor: a forma como o corpo com deficiência é abordado na obra. 

Um dos primeiros indicativos dessa abordagem fica estampado na esco-
lha de alguns nomes adotados pelos grupos: “Vencendo limites, conquistando 
horizontes...”, “Arte de viver” e “Portadores da alegria”, cujas adjetivações co-
locam os sujeitos com deficiência como seres encantados e/ou enfatiza-se a 
sua capacidade de superação. 

Esse aspecto da superação é levado ao extremo em uma declaração 
da coreógrafa e fisioterapeuta Fernanda Bianchini, do Grupo de Dança do 
Instituto de Cegos Padre Chico, ao colocar no programa do evento os se-
guintes dizeres: “tudo se torna possível quando se tem força de vontade [...]; 
uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, ainda que não as enxergue”.
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Além de solicitar uma superação impossível para uma pessoa cega, essa 
fisioterapeuta sustenta uma normalização do corpo do deficiente, no que se 
refere ao modo de percepção, afinal, provavelmente, a pessoa com ceguei-
ra tem uma forma diferente da representação mental da estrela do daquela 
da pessoa que enxerga.

Outras representações foram identificadas em algumas coreografias se-
lecionadas para o horário “nobre”, cujos grupos eram vistos como semipro-
fissionais e profissionais pela organização do evento, todavia, alguns deles, 
apresentavam discursos muito similares aos trabalhos amadores. 

Em algumas dessas coreografias, foi encontrada uma perspectiva tera-
pêutica da dança para a pessoa com deficiência, visando à expressão do 
indivíduo ou mesmo à reabilitação. A terapia traz no seu âmago a promoção 
da saúde e, no caso da dançaterapia, utiliza-se dos processos criativos da 
dança para alcançar a cura de um “corpo doente”.12 

Nesse contexto, a dança faz parte de um processo que não busca chegar 
a um produto artístico. O perigo passa a ser quando essa fronteira equi-
vocadamente é dissolvida, confundindo-se o processo de reabilitação com 
um resultado artístico. Essa questão foi suscitada durante o evento, após a 
apresentação do grupo Crepúsculo (BH), dirigido por duas terapeutas ocu-
pacionais, uma delas com formação em dança clássica e dança moderna, na 
Fundação Clóvis Salgado, e uma professora de educação especial.

A coreografia “Extensão”, apresentada pelo grupo Crepúsculo, mostra, 
já perto do seu final, a entrada de um rapaz que é carregado e colocado no 
centro do palco sob uma bóia e seus movimentos são claramente percebi-
dos como involuntários. Enquanto os demais membros do grupo dançam, 
ele permanece o tempo todo nessa posição, com espasmos. A cena se des-
fecha, o grupo agradece, aos poucos vão saindo e o rapaz fica no meio do 
palco, encravado na bóia, até que duas pessoas retornam e o carregam para 
fora do palco.

Esse jovem é portador de paralisia cerebral quadriplégica espástica com 
atetose13 e, segundo as diretoras do grupo, ele tem um grave quadro mo-
tor com grande espasticidade e movimentação involuntária, sem uma co-
municação oral (apenas pela expressão facial) tendo, porém, preservada  
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a inteligência. A coreógrafa afirma que o rapaz tem “consciência de seus 
desejos e aspirações”14 e, por esse motivo, ele foi integrado ao espetáculo. 

Diferentemente da posição das diretoras do grupo, consideramos que 
a questão a ser abordada aqui não se refere à possibilidade de inserção 
ou não desse jovem, mas sim como seu corpo é abordado na coreografia,  
o que suscita algumas questões: que conceito de dança permeia esse tra-
balho? Terá ocorrido algum movimento consciente e voluntário executado 
por esse jovem? Será que um processo terapêutico ou clínico, com a rela-
ção paciente-terapeuta, pode ser apresentado como um resultado artís-
tico (dança-criador-intérprete-obra)? Onde ficam os limites entre o ético  
e o estético? Questionamentos à parte, grande parte do público responde 
co-movido pela apresentação.

Uma segunda leitura pode ser feita por meio de uma coreografia de 
hip hop apresentada nesse festival pelo grupo Bombelêla Dance Company 
(SP), na qual a relação de poder entre eficiente/deficiente é claramente 
desvelada. Inúmeras vezes, sobreposto ao fundo musical, é repetida, du-
rante a coreografia de hip hop, a frase “apenas um corpo diferente”, como se  
o simples uso da frase desse o aval e qualificasse a presença da pessoa com 
deficiência na dança.

Analisando essa intencionalidade semântica e as relações estabelecidas 
na coreografia, pode-se perceber que o dançarino diferente era apenas 
um corpo de passagem, cujo traço lançado no espaço coreográfico rapi-
damente se apagava, ficando à margem. Seu movimento foi, em muitos 
momentos, conduzido por aqueles que “dominavam” o modelo de mo-
vimento almejado ou, em outras ocasiões, esse corpo – com deficiên-
cia – era literalmente carregado na coreografia pelos demais dançarinos, 
com um sentido apenas de uma mudança de “arranjo” espacial, mostran-
do a sua dependência. Além disso, os ápices coreográficos evidenciavam  
a eficiência do corpo “normal” e a virtuose do solista do grupo, cujas 
ações em cena remetem ao seu papel de líder de mais uma tribo urbana 
(no sentido maffesoliano). 

Essa estrutura se repetiu em várias coreografias, principalmente nas de 
dança de salão, cuja relação de poder masculino/feminino é transferida para 
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a relação eficiente/deficiente. Essa perspectiva revela uma clara hierarquia 
de poder, em que os corpos com deficiência passam a ser corpos dóceis, no 
sentido foucaltiano, treinados para a subordinação.

Uma terceira via pôde ser percebida pela apresentação do grupo Integrarte 
(São Bernardo, SP), que apresentou uma coreografia de balé clássico muito 
bem ensaiada, com um corpo de baile com capacitação técnica e precisão 
musical, uma precisão provavelmente decorada pelos Surdos do elenco. 

Essa é uma das maneiras pelas quais se impregna o paradigma da supe-
ração e da normalização, implicando que o corpo com deficiência seja um 
corpo simulacro que aparenta ser/ter o corpo do outro, o do não deficiente 
(homogeneização). Por outra via, esse padrão de normalização, que esteve 
muito presente de uma maneira geral no festival apresenta-se, no caso dos 
cadeirantes, como uma anulação do baixo ventre, valorizando os movimen-
tos de braços e cabeça, o rodopiar das cadeiras, na tentativa de anular a 
parte do corpo ausente de controle de movimento.

Nesse modelo, volta à cena a importância do partner, a pessoa sem de-
ficiência, para conduzir o espetáculo, o que nos traz outras indagações: se 
não estivesse em cena o bailarino andante, qual seria a dança, a estética,  
a surgir do corpo do cadeirante? Quais seriam suas possibilidades de movi-
mento e que relações espaço-temporais seriam tecidas?

Esses aspectos implícitos nos três modelos acima tornaram-se desper-
cebidos para a maioria da plateia. Durante quase todo o festival, notamos 
uma plateia vivaz, que ovacionava a cada virtuose feita no palco ou se co-
movia com coreografias cravejadas de apelos emocionais e de superação 
(afinal, são deficientes); assim, não importava como a dança era feita ou 
mesmo o papel do dançarino com deficiência. O único dia em que a pla-
teia esmaeceu, empalideceu e friamente permaneceu em seus assentos, 
foi durante a apresentação do CandoCo. Houve um estranhamento a um 
padrão de dança desconhecido pela maioria; surge, no palco, uma compa-
nhia que não recebeu nenhum destaque na divulgação da programação do 
evento, pois aparentava, para os desavisados, ser mais uma dentre outras.  
Em cena estão os corpos esperados pela plateia – dois dançarinos cadeirantes,  
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uma dançarina com uma perna amputada, uma sem uma mão e três dança-
rinos sem deficiência –, mas o pensamento de dança é outro e complexo. 

O CandoCo apresentou três coreografias, até então inéditas no Brasil, 
que fizeram parte de sua tournê 2002-2003: Phasing, de Jamie Watton, Sour 
Milk, de Javier de Frutos e Shadow, de Fin Walker. A direção artística dessa 
companhia optou por trabalhar com reconhecidos coreógrafos contempo-
râneos, com o intuito de quebrar tabus e percepções esperadas pela plateia 
com a inserção, na dança, do dançarino com deficiência. 

Nessas coreografias, respeitando a intencionalidade e a especificidade 
de cada criador, as diferenças corporais e as singularidades dos dançarinos 
se interconectam e geram uma dança cujo significado está na obra, no 
corpo específico que dança, em suas conjunções e disjunções e não no 
conceito de ser deficiente. No trabalho do CandoCo, os dançarinos não 
possuem hierarquias, seus corpos transgridem as regras de normalidade/
anormalidade e “não tentam camuflar seus limites físicos mas trabalham no 
espaço do entre, isto é, no espaço de conjunção, ao explorarem a fisicali-
dade de cada corpo que interage e atua com e sobre o outro.” (MATOS, 
2002, p. 182) 

É por essa via que se compreende o estado de estranhamento provo-
cado pelo CandoCo à plateia do Festival. Naquele dia, ao final da apresenta-
ção, os presentes educados e friamente agradeceram, com breves aplausos,  
o impacto causado por aqueles corpos que, como mídia da dança, apresen-
taram uma linguagem ainda desconhecida para a maioria da plateia.

Todos os aspectos apresentados, a partir desta análise do festival, tam-
bém oferecem contrapontos que se relacionam às questões educativas em 
arte/dança como, por exemplo: que bases filosóficas permeiam essas ações? 
Quais conceitos de arte/dança estão sendo difundidos com as pessoas com 
deficiências? E, quem exerce o papel de educador de arte/dança?

Em relação ao produto artístico, o ponto que queremos chegar refere-se 
à busca de conceitos sobre a dança feita com e para as pessoas com e sem 
deficiência. Afinal, quais são as especificidades de um corpo dançante, 
seja ele com ou sem deficiência? Como trabalhar diferentes singularidades  
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e fisicalidades sem cair nas velhas dualidades do normal/anormal, uno/múl-
tiplo, eficiente/deficiente? 

De uma forma geral, a visibilidade do corpo com deficiência pode pro-
vocar indagações sobre o papel que vem sendo assumido por esses corpos, 
já que eles começam a ocupar espaços até então dominados pelos cor-
pos ideais. Entretanto, a depender de suas opções, esses corpos também 
podem sustentar, com uma visão acrítica, a primazia dos corpos ideais ao 
procurar escamotear as suas próprias diferenças e tentar refletir uma falsa 
superação da deficiência, invocando a imagem de um corpo clássico e seus 
valores ideológicos. 

É nesse sentido que ao considerar, numa acepção deleuziana, que a di-
ferença se instaura na relação, nos agenciamentos, afirmamos que a maio-
ria dos corpos dançantes apresentados nesse festival tornou-se visível por 
uma aparente inclusão espacial; entretanto, eles foram encobertos pelo fino 
manto da normalidade, o que faz com que eles permaneçam no que deno-
minamos de superfícies dissimuladas, nas quais se disfarça de uma forma 
crua a diferença.

Contraposta a essa perspectiva, vemos a emersão de grupos de dançari-
nos com e sem deficiência, que tem afirmado na dança a qualidade artística 
de seus trabalhos. Muitos trabalhos contemporâneos – como os realizados 
pelas companhias CandoCo (Inglaterra), DV 8 (Inglaterra), Vertigo (Israel), 
DIN A13 (Alemanha) e alguns grupos brasileiros – apresentam corpos que 
normalmente são considerados estigmatizados pela dança, e por meio de 
sua obra coreográfica levam a plateia a refletir sobre concepções estagna-
das de corpo, dança e eficiência/deficiência.

A apresentação do dançarino com deficiência no palco, distante da pers-
pectiva de fomentar o sentimento de compaixão, pode levar a plateia a 
dialogar e confrontar a história desse corpo com a história, valores e (pre)
conceitos do seu próprio corpo, podendo, por esse caminho, provocar per-
cepções desconcertantes, bem como desafiar as representações de corpo 
que são estabelecidas na dança. Assim, num viés deleuziano, esses corpos 
podem tornar-se um elemento perturbador da ordem instaurada, e com suas 
estórias inscritas na própria carne esses dançarinos “se dizem na diferença”.
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Como toda relação entre processo/produto, a inserção de corpos dife-
renciais também traz implicações para o ensino da dança. Infelizmente ainda 
há uma enorme distância entre as pesquisas realizadas no campo artístico e 
seus reflexos no âmbito educacional, pois são poucos os espaços que, neste 
momento, se tornaram acessíveis (tanto física como artisticamente) para as 
pessoas com deficiência. 

Além disso, os espaços educativos de dança, em sua maioria, pouco se 
interessam por transformações nas propostas metodológicas e filosóficas 
do ensino da dança, os quais se baseiam predominantemente nos aspectos 
quantitativos da aprendizagem motora. (IANNITELLI, 2004) 

Quando enfatizamos na dança contemporânea a singularidade do corpo 
que dança – seja ele com ou sem deficiência – faz-se necessário que as 
habilidades técnicas e expressivas se baseiem também na individualidade e 
não na padronização técnica, para que surjam assinaturas pessoais e uma 
pluralidade estética.

Em poucos grupos que trabalham com bailarinos com e sem deficiência, 
os diálogos desses corposmídias na dança têm possibilitado uma constru-
ção estética que pode assumir esse caráter transgressor e crítico, apresen-
tando a especificidade de cada corpo dançante e as teias de relações que 
podem ser criadas e pesquisadas, criando zonas de estranhamento, de en-
contros e desencontros. As pequenas fissuras, todavia, que começam a ser 
delineadas, apontam que esses espaços fronteiriços, de uma forma ou de 
outra, já demarcam uma reconfiguração territorial na dança. Ampliam-se 
os rastros pelos quais se pode iniciar uma dialogia com a diferença, baseada 
na alteridade.

NOTAS
1 A metodologia de coleta de dados desse censo foi modificada, sendo incluído nesse 

levantamento um amplo conceito de deficiência relacionada à capacidade de enxer-
gar, ouvir e caminhar ou subir escadas, com as seguintes alternativas para respostas: 
incapaz; grande dificuldade permanente; alguma dificuldade permanente; e nenhuma 
incapacidade. Aliada a essas três questões, uma quarta foi direcionada para a identi-
ficação de deficiência física. Desse modo, na perspectiva esboçada para esse censo 
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estão inclusos sujeitos que fazem uso de próteses como óculos, bengalas etc., o que 
fez com que os dados saltassem de 2% para 14,5%.

2 Lyotard (1993) considera que as metanarrativas são aquelas narrativas totalizantes que 
marcaram a modernidade tais como: emancipação e progresso da razão, dentre outras.

3 Essa área de pesquisa no Brasil começa a tomar corpo e tem como forte influência a 
literatura inglesa.

4 Na Língua Portuguesa, não temos palavras que diferenciem tão claramente, como 
no inglês, os termos impairment e disability. No Brasil, todos esses termos giram em 
torno de combinações de palavras com deficiência. Quando nos referimos puramen-
te ao termo deficiência, estamos dando ênfase à palavra impairment, termo este que 
em português está relacionado à anormalidade e diminuição da capacidade. O termo 
“pessoa com deficiência” relaciona-se à expressão person with a disability. Ao pé da 
letra, a palavra disability em português é traduzida como inaptidão ou deficiência. 
Nota-se que não há uma correspondência direta para esses termos e que a Língua 
Portuguesa não dá conta das especificidades de termos como disability/disabled.

5 Utilizamos o termo andante a partir da distinção que as pessoas com deficiência física 
fazem em relação aos cadeirantes (usuários de cadeiras de rodas) e os que usam as 
pernas para a locomoção.

6 Após a finalização da pesquisa em 2006, a Funarte lançou um edital intitulado Além 
dos Limites e direcionado “para artistas, grupos e companhias que desenvolvam pro-
jetos de pesquisa e criação artística com artistas com deficiência” nas áreas de dança, 
teatro, música, cujo prêmio contemplou, entre essas três áreas, 15 projetos com um 
valor bruto de R$ 17.000,00. A proposta do projeto deveria estar relacionado aos 
objetivos do Programa Arte sem Barreiras.

7 Grifo nosso.

8 Dados obtidos no folder de divulgação do Programa Arte sem Barreiras, 2003.

9 Termo adotado pelo discurso oficial.

10 Pela primeira vez na história do Brasil, o governo federal está elaborando diretrizes 
para as políticas públicas para a dança, com a participação de artistas e especialistas 
da área, através da instalação da Câmara Setorial de Dança, em 2005, cujos traba-
lhos foram finalizados em 2011, pelo Colegiado Setorial de Dança.

11 Depoimento obtido em uma conversa informal com a comissão organizadora, res-
ponsável pela seleção dos grupos.

12 Mais questionamentos sobre a relação dançaterapia, dança e corpo do dançarino 
com deficiência podem ser encontrados na dissertação da autora. (MATOS, 1998)

13 Diagnóstico apresentado pelas terapeutas no Manifesto Crepúsculo (2002).

14 Argumentos presentes no Manifesto Crepúsculo (2002) entregue aos participantes do 
evento após as declarações críticas de Dorival Vieira (arte-educador) em uma oficina.
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