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RESUMO 

Trata de um estudo que objetivou avaliar, a partir do olhar de suas participantes, o 

Projeto de extensão “Cuidadores que dançam” apresentando as possíveis implicações, 

provocações, aprendizagens e mudanças que o mesmo vem promovendo na vida das 

mesmas. Tem natureza qualitativa com caráter exploratório e descritivo. As pesquisadas 

foram 15 familiares, do sexo feminino, dos jovens e adultos com deficiência intelectual, 

inseridas no projeto supracitado. A análise indicou que o espaço/tempo da vivência no 

projeto tem, entre outras aprendizagens, estimulado suas participantes a reafirmarem sua 

identidade para além do ser cuidadora de pessoa com deficiência, descobrindo-se como 

pessoas capazes de experimentarem seus limites e possibilidades por meio do seu 

encontro com a Dança. 

 

PALAVRAS-CHAVE: família de pessoas com deficiência 1; dança 2; aprendizagens 3. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre a pessoa com deficiência, apesar de já estarem na agenda dos 

debates do campo da educação, carecem de se apropriar da compreensão de que falar 

dessa pessoa que apresenta necessidades educacionais especiais envolve pensar sobre 

todo um grupamento, incluindo sua família.  

A família é, então, envolvida no processo de vida da pessoa com deficiência 

desde o momento em que sabe da deficiência. Mas, é com o nascimento de um membro 

com deficiência na família, que de fato o papel de cada um é remodelado 

(BUSCAGLIA, 1993). Normalmente o pai fica responsável pela parte financeira e a 

mãe pelos cuidados da casa e filhos. Esse cuidado se estende ao acompanhamento 

integral das atividades que os filhos realizam (médico, fisioterapia e atendimentos em 

diversos locais) de tal sorte que o tempo para si fica exaurido. Além disso, ocorre que, 

dificilmente esses pais e mães encontram atividades que ocorram simultaneamente com 

as atividades dos filhos, dificultando assim que os mesmos realizem uma atividade de 

seu interesse.  

Esta situação se apresentava recorrente em nossa experiência com familiares de 

jovens e adultos com deficiência intelectual matriculados no Laboratório de Educação 

Física Adaptada (Laefa). O Laefa/Cefd/Ufes desde 1995 desenvolve projetos de 

pesquisa e extensão no intuito de qualificar a formação do futuro professor de Educação 

Física frente aos desafios da inclusão e oferta de práticas corporais as pessoas com 



4 

 

deficiência da comunidade. Atualmente o Laefa possui três projetos de extensão: a) 

praticas pedagógicas de educação física adaptada para pessoas com deficiência; b) 

Brinquedoteca: aprender brincando; c) Cuidadores que dançam.  

Os acompanhantes/cuidadores desses jovens e adultos com deficiência 

intelectual, em sua maioria eram mães que durante o tempo em que os filhos realizavam 

as atividades nos projetos, os aguardavam sem exercer nenhuma atividade 

sistematizada. Preocupados em mudar essa situação os coordenadores do Laefa, 

juntamente com a professora da área de dança, elaboraram o projeto denominado 

“cuidadores que dançam” – direcionado as acompanhantes desses jovens e adultos 

enquanto aguardavam pelos seus filhos.  

O projeto tem como objetivo propiciar um espaço/tempo para que as 

participantes possam ter um momento para si de descontração e ao mesmo tempo 

aprendizado das diversas formas de dança de salão e populares brasileiras, criando um 

ambiente de aprendizado da dança como uma manifestação de cultura, tanto a técnica 

quantos dos conhecimentos sociohistóricos.  

Para efetivá-lo, em março de 2011, foi articulado à disciplina curricular 

denominada Atividade Interativa de Formação (Atif) por meio da qual nos propusemos 

o ensino das danças de salão e das danças populares brasileiras a esse grupo. 

Durante o desenvolvimento do projeto percebemos que as participantes
1
 

demonstravam por falas e gestos que a participação delas naquele espaço havia 

provocado mudanças em suas vidas, mudanças que dizem respeito a comportamento e 

(re)descobrimento de si como pessoa. Em decorrência dessa ação decidimos investigar 

de forma mais rigorosa sobre como este espaço/tempo tem sido ocupado e vivenciado 

pelas participantes. 

Além disso, em pesquisa bibliográfica inicial percebemos que são poucos os 

estudos referentes à família de pessoas com deficiência, que investigam como os 

familiares se sentem, se veem e o que pensam a respeito de sua situação dentre eles 

podemos citar Leo Buscaglia que fala em sua obra, Os deficientes e seus pais (1993), 

sobre esses sentimentos vividos pelos familiares e como a família se organiza após a 

chegada de um membro com deficiência. Porém, no geral, as pesquisas abordam sobre a 

participação da família no processo de escolarização da pessoa com deficiência, e na sua 

                                                           
1
 A partir desse momento passaremos a chamar as participantes de cuidadoras. 
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importância para o desenvolvimento do indivíduo no meio social, como exemplo, no 

texto, “As contribuições do papel do pai e do irmão do indivíduo com necessidades 

especiais na visão sistêmica da família” de Nunes; Silva e Aiello (2008), observamos 

especificamente a importância do pai e do irmão, e não somente da mãe, para o 

desenvolvimento da pessoa com deficiência.    

Assim, neste estudo, buscamos aprofundar conhecimentos teóricos, para 

fundamentar nossa prática pedagógica no acompanhamento das cuidadoras de pessoas 

com deficiência intelectual, no desenvolvimento do conteúdo dança. Nesse processo, 

pensamos ser significante investigar a experiência que temos realizado com essas mães 

e responsáveis como possibilidade de ampliação do debate acadêmico a esse respeito. 

 Nesse sentindo a questão que nos instiga é: quais implicações, aprendizagens e 

mudanças são atribuídas pelas participantes ao projeto “cuidadores que dançam”, em 

especial, no que diz respeito às suas relações sociais intra/extrafamiliar e relação com o 

seu próprio corpo? 

Com isso objetivamos realizar uma avaliação da proposta apresentada pelo 

Projeto “Cuidadores que dançam”, a partir do olhar das cuidadoras, especialmente 

buscando evidenciar as aprendizagens e mudanças percebidas por elas ao longo do 

processo de intervenção pedagógica. Especificamente buscamos: a) identificar 

mudanças e aprendizagens que o projeto trouxe para as cuidadoras, tanto no convívio 

entre elas, quanto no convívio com a família e a sociedade em geral; b) identificar quais 

implicações as vivências tem tido para a construção de sua corporeidade
2
. 

 

 

A DANÇA COMO UMA PRÁTICA POTENCIALIZADORA DE 

CONSCIENTIZAÇÃO CORPORAL 

 

Algumas autoras (BRASILEIRO, 2003; MARQUES, 2008; SOUZA, 2012) tem 

enfrentado o debate de como dar um tratamento pedagógico a Dança na escola; de 

forma a extrapolar a visão da Dança como mera atividade, apresentando-a como um 

conhecimento que pode e deve ser tratado por via das aulas de Educação Física, 

                                                           
2
 Corporeidade aqui concebida como todo o ser imaterial e abstrato que se materializa como um corpo 

uno, individual e inalienável.  (GONZALES; FENSTERSEIFEN, 2005, p.104). 
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Educação Artística e Arte-Educação como propugnado pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN do ensino fundamental (Brasil, 1997 e 1998).  

Apesar de essa preocupação focar o campo escolar, é significante pensar a 

ampliação do tratamento da Dança para além do âmbito escolar. De maneira que as 

pessoas não apenas aprendam a dançar, mas a respeito da manifestação cultural Dança, 

aprendendo a ser além de um bom dançarino, também um apreciador e um conhecedor 

em Dança. 

Nessa linha de raciocínio, Marques (2008) nos ajuda a pensar sobre como 

materializar a prática da Dança como conhecimento. A autora propõe uma articulação 

entre o que denomina de sub-textos, textos e contextos da Dança. Na perspectiva da 

autora, esses conhecimentos articulados e referenciados pelo contexto dos alunos 

praticantes possibilitariam um dançar transformador. Essa proposta a nosso ver nos 

permite perceber que a dança e o dançar podem ser ressignificados.   

Segundo Souza (2012) a dança, construída nas tradições populares, com o tempo 

se elitizou e passou a ocupar os salões da corte. Acarretando uma separação entre a 

dança popular e a dança elitizada que se ressignificou, refinando seus gestos. Com o 

passar do tempo à dança elitizada foi vista como mais bonita e melhor. Isto conduziu a 

uma padronização do gesto e do dançar, levando as pessoas a crerem que quem não sabe 

reproduzir determinada dança, não sabe dançar; desestimulando a população a praticar a 

dança. No entanto, a dança pode ser ressignificada se for tratada como conhecimento e 

não apenas como uma atividade desinteressada e sem intencionalidade, possibilitando-

nos um fazer mais consciente e menos espontâneo. Sempre respeitando a 

expressividade. Para Souza (2012, p. 9) 

Não adianta propugnar o ‘ser livre para criar, pensar e sentir’ se não se 

contribui para ampliar as potencialidades de se expressar essa liberdade 

através do corpo que por sua vez se insere em um contexto cultural. Assim, o 

conhecimento em dança articula-se com o conhecimento para a dança, 

abrindo espaço para a criação e transformação de identidades culturais, 

produzindo um leque de possibilidades de relações entre arte, ensino, aluno e 

sociedade.  

Essa perspectiva pode ser uma possibilidade de enfrentarmos a questão que 

viemos problematizando a respeito das implicações que a experiência com a dança pode 

ter na vida e, especificamente, no corpo das participantes do projeto de extensão 

“cuidadores que dançam”, tendo em vista que esse corpo é tratado com respeito ao seu 

fazer e sua expressividade – o que a nosso ver o potencializa a exercitar sua cidadania 
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por outras atividades sociais que não apenas o trabalho mecânico e repetitivo, mas 

também no âmbito das artes, da estética, do sensível, do cuidado de si e do outro.  

Compreendemos também que em uma sociedade que se pressupõe solidária o 

cuidado
3
 do outro é fundamental, porém temos observado em nossas aulas que, no caso 

de nossas participantes, o cuidado do outro extrapola o cuidado de si.  

Levando em consideração que a sociedade possui um modelo de corpo, que 

geralmente é um corpo jovem, forte, magro e definido, e que as práticas oferecidas por 

essa sociedade são voltadas para esse ideal de corpo. Podemos perceber que há uma 

falta de práticas voltadas para corpos mais maduros que também possuem uma 

necessidade de se cuidar e se expressar. Essa falta de práticas/atividades se torna mais 

recorrente quando se trata de familiares que possuem um membro com deficiência, pois 

ao dedicar boa parte de seu tempo ao cuidado com o outro, precisam a todo o momento, 

além de estar perto, levar em médicos, clínicas especializadas, e com isso ficam sem 

tempo para praticar alguma atividade para além do cuidado com o outro.  

Em frente a este contexto, se faz necessário a promoção de práticas/atividades 

voltadas aos familiares que ocorram concomitantemente com o atendimento dessas 

pessoas com deficiência. Como por exemplo, o projeto “cuidadores que dançam” que 

surgiu exatamente, a partir de pedidos das cuidadoras, que criasse alguma atividade para 

realizarem enquanto aguardam seus familiares. Em conversa informal com elas 

percebemos que alguns locais de atendimento também oferecem algumas atividades, 

mas no geral tem como foco a costura ou tricô, porém nada que promova o bem estar e 

a descontração do dia-a-dia carregado de afazeres.  

Certamente que a procura por práticas corporais por pessoas mais maduras, tem 

crescido. Contrariamente a essa maior procura, há uma carência de oferta de práticas 

corporais voltadas para esse público mais maduro (MELO; ANTUNES; SCHNEIDER; 

2005). Considerando o contexto de vida dos familiares de pessoas com deficiência, que 

acabam deixando de realizar atividades, como por exemplo, o trabalho, atividades que 

não seja o cuidar do outro e afazeres domésticos, pressupomos que essa situação seja 

ainda mais lacunar. Nesse sentido, mediada pela ação docente, a Dança pode ser uma 

                                                           
3
 Entendemos que cuidado, segundo Boff [s.d] “É o sentimento que torna pessoas, coisas e situações 

importantes para nós.”. 
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prática potencializadora de conscientização corporal
4
, do cuidado de si e mantenedora 

da solidariedade do cuidado com/do o outro. 

Nosso intuito é que, além da técnica de determinada forma de dança, a sua 

prática possibilite um novo olhar das participantes a respeito da história da dança, suas 

origens e relações com as diversas culturas, além de um olhar sobre si como ser 

dançante. Ademais, que seja de um modo prazeroso e que garanta que seus praticantes 

não tenham “medo de errar”; os erros devem ser tratados de forma pedagógica, 

respeitando seus limites e potencialidades. De maneira que a liberdade de expressão, 

tanto verbal como corporal, deve ser uma característica de/em nossas ações. 

 

 

CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

Neste estudo, propusemo-nos a realizar uma pesquisa de natureza qualitativa que 

procura entender o objeto estudado a partir do contato direto com a situação, “é 

frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos 

participantes da situação estudada” e só após análises ele faz sua interpretação dos 

dados obtidos (NEVES, 1996, p. 1). Com objetivos exploratórios que favorece na 

familiarização do problema, tornando-o mais claro e tem como objetivo o 

aperfeiçoamento de ideias. E também descritivos, pois têm como característica a 

definição dos aspectos de determinada população.  

Com esse estudo pretendemos nos familiarizar a respeito do processo educativo 

vivido pelas pesquisadas, mapeando-o e descrevendo-o, com a finalidade de abrir 

frentes subsequentes de pesquisas concebidas com maior compreensão e precisão (GIL, 

1999). Como instrumentos para a coleta de dados, utilizamos o diário de bordo, 

vídeogravações das aulas ministradas e uma entrevista com roteiro semiestruturado. A 

coleta de dados ocorreu durante a minha participação no projeto que deu início em 

2011.2 até o presente semestre 2013.1  

                                                           
4
 Consciência corporal “é a compreensão a respeito dos signos tatuados em seu corpo pelos aspectos 

sócios culturais de momentos históricos determinados.” (GONZALES; FENSTERSEIFEN, 2005, p.175). 
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As participantes da pesquisa foram quinze acompanhantes que cuidam de jovens 

e adultos com deficiência intelectual e que participam do projeto “Cuidadores que 

dançam”, aqui denominadas de cuidadoras.  

A análise dos diários de bordo nos permitiu fazer algumas inferências prévias e 

nos remeteu a dar um tratamento mais qualificado a entrevista aplicada a cinco dessas 

participantes que já participavam no projeto há pelo menos um ano. 

 As análises prévias se guiaram por uma perspectiva interpretativa, utilizando 

elementos da análise de conteúdos especialmente a partir da realização de 

categorizações do observado e do fruto das entrevistas (BARDIN, 2009). Trabalhamos 

as seguintes categorias: a) do nascimento ao cuidado cotidiano: o protagonismo da 

mulher; b) Relação com o próprio corpo, o cuidado de si e do outro; c) aprendizagens 

em dança.   

 

 

DO NASCIMENTO AO CUIDADO COTIDIANO: O PROTAGONISMO DA 

MULHER 

 

A família é um espaço/lugar em que diversos valores são perpetrados, como os 

relativos a gênero, religiosidade, sexualidade, dentre outros. Referente aos valores de 

gênero
5
, Nogueira (2001, apud TESTONE ; TONELE, 2006, p. 41) afirma que o trato 

distinto entre sexos com foco na inferiorizarão da mulher foi construído cultural e 

socialmente. Isso ocasionou a divisão dos papeis sociais, criando um padrão de 

desenvolvimento de tarefas como masculinas e femininas.  

Percebemos então que é na família que ocorrem imbricamentos valorativos que 

marcam as pessoas quanto a sua identidade, os espaços sociais e papeis que cada 

indivíduo representa. O papel da mulher no caso de presença de filhos/as com 

deficiência se exacerba e sua atuação no cuidado dos filhos pode levá-la a abdicar de 

sua vida profissional, cabendo ao homem o papel social de sustentar a casa 

financeiramente.  

                                                           
5
 Entendemos gênero como um elemento que se constitui nas relações sociais, dando significado às 

relações de poder, algo que acaba por determinar os papeis a serem exercido pelo homem e pela mulher 

(SILVA, 2002). 
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Mesmo com a inserção da mulher no mundo do trabalho, o cuidado da casa e 

dos filhos ainda é um papel designado à figura feminina. D’ávilla [s.d], a partir de uma 

pesquisa na qual entrevistou familiares de pessoas com deficiência, evidencia que nos 

depoimentos dos entrevistados, embora caiba a mulher a criação dos filhos, esposas 

maridos e filhos acham que essa deve ser uma tarefa realizada pelos pais e mães. 

Essa realidade se apresenta muito evidenciada na vida das nossas entrevistadas. 

A entrevistada X confirma essa situação dizendo que somente após a aposentadoria de 

seu marido que ela está pensando em estudar. Como diz: “No ano que vem eu pretendo 

fazer uma faculdade [...]. Meu esposo vai ficar com meu filho porque agora ele tá 

aposentado [...]”. 

Já a entrevistada Y nos disse que: 

[...] Quando ele nasceu além da síndrome de Down ele veio com vários 

problemas: problemas cardíacos, problema de alergia grave. Passei uma parte 

praticamente de uns 11 anos da minha vida em hospitais [...]. 

A partir das entrevistas e observações de comentários feitos durante a aula 

percebemos que é incumbida à mulher uma grande sobrecarga emocional e física 

relacionada ao cuidado do filho: é a mãe que passa a maior parte de seu tempo se 

dedicando as necessidades do filho, levando-o a médicos ou clínicas especializadas. 

Assim, essa mãe acaba se colocando em segundo plano de forma que seu tempo para 

estar realizando uma atividade que considere prazerosa, seja escasso ou nulo.  

Identificamos essa questão a partir do projeto, pois ali é um espaço onde as 

cuidadoras realizam uma atividade para além da preocupação com a dimensão física. 

Nesse espaço, notamos que essas mulheres estão resgatando o sentimento de cuidado de 

si e tomando consciência de seu corpo. A entrevistada X nos diz: 

[...] nós primeiro temos que nos valorizar [...] eu tenho que me sentir bem, a 

mente o corpo, e cuida do cabelo. É a auto-estima professora, nos 

precisamos, todos nós dessa auto-estima [...] 

Toda a responsabilidade e cuidado com casa e filho, que é destinada às 

mulheres, causa uma sobrecarga sobre a figura feminina. Não podemos deixar de citar 

os sentimentos adquiridos pela família, em especial pelas cuidadoras diante da tarefa de 

se ter um filho com deficiência. Segundo Lamb & Billings (1996, apud BRITO; 

DESSEN, 1999) os pais acabam por se afastar dessa situação que, por vezes, é encarada 

como um sofrimento. Isso influencia diretamente nos sentimentos vividos pelas mães, e 

elas acabam tomando para si, esse cuidado com o filho.  

A nossa entrevistada W fez o seguinte relato: 
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Antes a minha vida era normal, eu trabalhava fora, só tinha um filho que já ia 

pra escola. Quando o L. nasceu de imediato eu não sabia, quando eu descobri 

da deficiência foi um choque muito grande. A minha vida mudou totalmente, 

tive que me dedicar quase que exclusivamente a ele, deixando até de lado o 

mais velho com quatro anos. Aí eu tive que reestruturar toda a minha vida. 

Conciliar o mais velho com as atividades dele, do dia a dia, que era natação, 

fisioterapia, fonoaudióloga, e também a de dona de casa porque além de eu 

ter os dois, eu não tinha ninguém que fizesse nada na minha casa, eu que 

fazia tudo.  

 

Outra questão vivida pela família é o desconhecimento das capacidades dos 

indivíduos com deficiência por parte dos médicos, visto que esses profissionais, ao fazer 

o diagnóstico precipitado, fomentam uma ideia distorcida da real situação. A 

entrevistada X confirma isso dizendo: 

[...] e aquele lado também dos profissionais de medicina, de achar que no 

caso é uma criança assim que não iria desenvolver, que iria ser um vegetal 

um vegetativo sempre no berço. Mas, depois que eu vi o meu filho 

desenvolvendo, fazendo a fisioterapia, a fonoaudiologia, e esse lado de 

psicologia, eu vi que ele foi desenvolvendo normalmente, porém com 

dificuldades. Ele andou somente com 1 ano e 5 meses. 

A falta de informação cria uma nova maneira de tornar a mãe a protagonista da 

família. Por ser ela quem leva a criança ao médico acaba tendo um conhecimento maior 

da deficiência do filho, tornando-a a principal cuidadora dele. 

Observamos que são poucos os projetos criados visando à qualidade de vida da 

família do deficiente. Nesse aspecto, percebemos a necessidade de uma maior atenção a 

essas mães quanto a informações mais claras, cuidados, um tempo para si, já que no dia 

a dia as atenções são todas voltadas para o filho. É necessário considerar que essas mães 

se culpabilizam pela realidade do filho, gerando um estresse no ambiente familiar.  

Os autores Navarini e Hirdes (2005) afirmam a importância do equilíbrio 

emocional familiar para o desenvolvimento do membro que apresenta deficiência, e a 

importância de considerar suas experiências de vida para que haja um desenvolvimento 

da família como um todo. E que independente do problema é necessário que se tenha 

um ambiente calmo para que possam dividir suas dúvidas e ansiedades, e nesse aspecto 

a mãe também acaba sendo sujeito mediador das relações familiares. 

 

 

RELAÇÃO COM O PRÓPRIO CORPO, O CUIDADO DE SI E DO OUTRO 

 

O estudo aponta que a dança vem contribuindo para que as cuidadoras percebam 

seu corpo, seus movimentos, suas possibilidades e seus limites Abreu et al (2008, apud 
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Fonseca; Vecchi e Gama 2011, p. 03), afirmam que “essa prática pode melhorar a 

coordenação motora, ritmo, percepção espacial possibilitando o convívio e o aumento 

das relações sociais”. Isso é potencializado pelos estagiários e professores do projeto 

que buscam proporcionar uma aula adequada às possibilidades cognoscitivas de seus 

alunos. 

Percebemos essa contribuição da dança a partir dos seguintes relatos: 

Eu me sentia assim muito pesada, aquela pessoa socada, pesada. As pessoas 

olham pra mim e falam: nossa! Você emagreceu. Aí a dança, ela me relaxa, 

eu me sinto leve, então é muito bom mesmo. 

Já a entrevista Y disse: 

A gente sente vontade de se arrumar. Quando a gente vai dançar quer colocar 

uma roupa bonita, quer se sentir bonita, mesmo não sendo. Eu to me sentindo 

bem comigo mesmo. 

As cuidadoras revelam em seu depoimento que o projeto de dança tem se 

constituído em um lugar no qual não se restringe apenas a dimensão física do corpo, 

mas também, influencia o estado psicológico das participantes. Como anuncia a 

entrevistada Z:  

Além de tudo eu acho que aqui nesse projeto eu percebo que as pessoas tem 

um atendimento que influi no lado psicológico até mais do que se tivessem 

fazendo um atendimento com um psicólogo. Isso eu acho muito interessante. 

É do corpo né. Então é do corpo pro mental de cá pra lá e de lá pra cá [...] 

A entrevistada W diz que: 

[...] ultimamente a única atividade física que eu tenho é a dança, porque eu 

voltei a trabalhar. Sem contar que melhora tudo. A gente sai daqui feliz. 

Acaba sendo um momento de relaxamento pra gente. Um momento de 

prazer. 

De acordo com Pinto (2008, apud CHIARION, 2007; SILVA, 2007, p.36) a 

dança promove diversas melhorias para o ser humano, dentre elas destacam, aumento da 

autoestima, determinação de motivação, reduzindo o risco de estresse, depressão, 

“auxilia na manutenção da saúde psíquica, física e mental melhorando o humor e 

atuando como terapia”. 

Outro ponto que percebemos no decorrer das aulas foi o cuidado de si e a 

preocupação com sua aparência quando anunciávamos que iríamos fazer uma 

apresentação e imediatamente todas começaram a fazer perguntas sobre como seria o 

figurino, como cada uma deveria estar, e nesse processo de empolgação as participantes 

acabavam direcionando suas atenções para a combinação do figurino e, em certa 

medida, deixando de focar nos conhecimentos que iriamos apresentar na aula. Essa 

preocupação se dava devido o fato de que elas não queriam “fazer feio” no dia da 



13 

 

apresentação e com isso o grupo exigia de si uma maior atenção nos ensaios. Notamos 

essa preocupação com a aparência no fragmento extraído do diário de bordo abaixo: 

Ao saber que iriam se apresentar no teatro da UFES, elas ficaram todas 

animadas, deram muitas opiniões sobre roupas, elas queriam decidir tudo 

desde como seria o cabelo até os brincos e maquiagens, a participante X 

relatou que queria ficar bem linda queria uma maquiagem linda para arrasar. 

Essa questão de estar bem bonita para a apresentação é de preocupação das 

mães, elas querem que esteja tudo lindo e bem arrumado, preocupam-se com 

os mínimos detalhes. (DIÁRIO DE BORDO, 30-08-12) 

Fonseca; Vecchi e Gama (2011), afirmam a importância da dança para o 

desenvolvimento do sujeito, alegando que a dança proporciona o se movimentar com o 

outro, gerando uma maior relação com o seu corpo e com o corpo do outro devido aos 

diversos sentimento e emoções desencadeados pela dança com um parceiro: ritmo 

musical, fluidez mental. Os autores também afirmam que avançar no conhecimento em 

dança significa se desenvolver também como pessoa. 

Isso se mostra presente em nossas aulas quando as cuidadoras estão mais 

dispostas a ouvir o problema da outra e ajudar aquelas que possuem dificuldade em 

determinada dança. Estão presentes na aula, o respeito para com a outra, para com o 

corpo da outra e também com o seu próprio corpo. 

A entrevistada X fala sobre a união do grupo a partir da dança 

Antes do projeto as mães viviam assim distantes umas das outras e, às vezes, 

até formavam uma coisa que assim, não viam bem. Mas agora não, tá todo 

mundo assim mais integrado, muito juntinho. Ás vezes, a gente até vê o 

problema da outra, e a gente incentiva também as outras. Até porque eu gosto 

muito de dançar e acho que todo mundo tem que dançar. 

A entrevistada Z também confirma essa união:  

Esse projeto aqui da dança uniu, gerou mais amizade, passamos a nos 

conhecer melhor. Porque com a dança, a convivência fica mais próxima. 

Bom seria se todas as mães participassem, porque tem gente que às vezes está 

tão cansado que não consegue nem dançar, o que é uma pena. Eu lamento. Eu 

queria que estivesse todo mundo aqui. 

 

Essa troca de cuidado ocorre com todo o grupo, incluindo os monitores do 

projeto que são os responsáveis por planejar a aula, preocupados em organizar 

atividades respeitando as diferenças, e que seja agradável e prazerosa para as 

cuidadoras.  

Percebemos que esse vínculo com os monitores tem ocorrido de forma positiva. 

Notamos isso tanto nas avaliações quanto nas entrevistas. A entrevistada Y nos conta:  

Um carinho incrível, um respeito muito grande com a gente. Fora do sério. O 

carinho é uma coisa que da muita força pra gente, valoriza muito. As 

brincadeiras: em nenhum momento você vê assim alguém debochando ou 

desfazendo, fazendo com que as pessoas se sintam inferior, muito pelo 

contrario, colocando a gente pra cima, fazendo a gente se sentir bem[...]. 
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Já a entrevistada Z apresenta essa noção quando diz o seguinte 

Eu não sei porque que aqui na educação física parece que puxa um emocional 

que parece que tem um pessoal muito bom que tem muita facilidade de 

relacionamento e muita facilidade de ensinar. Porque você tem um monte de 

pessoa que já tá meio idosa, na terceira idade, não é simples como você 

ensinar pra uma pessoa de 20 anos, de 30 ou uma criança pra aprender, não é 

a mesma coisa não, mas elas aprendem[...]. 

Observando o contexto de nossas participantes, percebemos o quanto a 

afetividade delas, para com os monitores e vice versa, influencia no processo ensino-

aprendizado a partir do momento em que essa relação de afeto/atenção se torna 

importante. No caso dos monitores, tornam-se importante o momento da preparação do 

planejamento e a escolha do método de ensinar que consequentemente, irá influenciar 

nos sentimentos que as participantes terão com a aula. Portanto, elas tendem a se sentir 

mais estimuladas a participar das aulas, pois se sentem aceitas no espaço, independente 

da dificuldade que possuem na aula, ocorrendo assim uma maior participação no projeto 

e uma menor desistência.  

Nesse sentido, percebemos que em alguns momentos, quando alguma 

participante tem certa dificuldade em um passo da dança, ela procura se sentar e só 

assistir à aula, por entender que não irá conseguir realizar a atividade. Porém, quando 

entra em cena a questão da compreensão e atenção, ou seja, quando um monitor chega 

para essa participante e a convida a realizar o passo junto com ele, elas se arriscam 

mais. Entendemos assim que essa atenção é de suma importância para a participação das 

cuidadoras na aula. 

Segundo Leite e Tassoni (2006), citado por Veras e Ferreira (2010), cabe ao 

professor a articulação entre o aspecto afetivo e cognitivo dentro das decisões tomadas 

por ele. Dessa forma a afetividade estará presente no planejamento do professor, nas 

escolhas dos conteúdos, objetivos, metodologias, fazendo com que a afetividade se 

torne essencial na relação professor-aluno e, consequentemente, na relação do aluno 

com os conteúdos.  

 

 

APRENDIZAGENS EM DANÇA: UMA FORMA DE LINGUAGEM 

CORPORAL 
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O estudo indica que ao longo das aulas houve o avanço das participantes quanto 

à segurança em relação ao dançar.  Fonseca; Vecchi e Gama (2011, p. 03) apontam que 

a dança juntamente com o som da música, podem contribuir com questões como a 

timidez e dificuldade de interação com o meio social, “pois a dança exige comunhão e 

respeito com outro, seja ele o parceiro (a) com quem se dança ou sejam os outros 

casais”. Pensamos que superar a questão da timidez influencia diretamente na segurança 

em dançar os ritmos apresentados no projeto. Esse foi um ponto no qual tivemos que 

trabalhar durante as aulas, pois no início do projeto algumas cuidadoras não queriam 

participar das aulas devido à timidez de não saber dança, porém percebemos que a cada 

dia elas estavam mais seguras no se movimentar com um determinado ritmo, visto que 

algumas das entrevistadas só tiveram o contato com a dança ao participar do projeto 

como relata a entrevistada Y: “Meu pai não deixava a gente dançar, a ir ao baile, a lugar 

nenhum”.  

Por meio da dança trabalhamos, por exemplo, a liberdade de expressão, 

entendendo que o corpo também fala por seus movimentos. Segundo Campeiz e Volp 

(2004) umas das dimensões da dança é a criatividade que deve ser valorizada, 

principalmente, em uma proposta educativa que tem a dança como arte e que engloba 

aspectos criativos, estimulando os alunos a estarem pensando e realizando movimentos 

novos não se prendendo a movimentos pré-estabelecidos ou pelo professor ou pela 

mídia.  

O estímulo ao exercício da criatividade em dança potencializa o grupo na 

medida em que fomenta um ambiente colaborativo e provoca nos alunos a 

autoexpressão. No decorrer das aulas podem estar se expressando de acordo com o que 

sentem. Esta liberdade de expressão cria um espaço em que o conhecimento é 

apropriado de forma respeitosa quanto aos limites e potencialidades de cada uma. 

Conforme Fiamoncini (2003) “[...] arte implica modificar (criativamente) o 

existente para que ele chegue a ser outra coisa”. Desse modo, entendemos arte como um 

meio pela qual podemos estar questionando outras artes que nos são apresentadas, e até 

desenvolvendo a nossa própria arte. Fiamoncini (2003) fala também sobre a importância 

do ambiente.  

Segundo a autora, é importante que o ambiente permita a criação, o 

desenvolvimento de novas ideias; ele precisa ser estimulante e favorável. É importante 

que o professor não torne a aula um lugar no qual não se respeite as diferenças dos 
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alunos causando um possível bloqueio, provocando uma certa timidez por parte do 

aluno (a)  de expor suas criações, e até mesmo de participar da aula.   

A importância do nosso envolvimento com as aulas pode ser evidenciada na 

seguinte fala da entrevistava W: 

[...] a maioria das mães está vendo isso aqui, estão dançando, mas não vêem 

como uma coisa qualquer, elas levam a sério e como a gente vê que vocês 

também estão levando a sério, a gente está tendo orgulho do grupo. Porque os 

monitores mostraram isso para gente, um trabalho sério, que não estão 

preparando de qualquer jeito. 

Temos oportunizado as participantes a experimentarem as danças e o seu dançar. 

Não negando o conhecimento da técnica, no entanto, compreendemos que com base na 

técnica aprendida, cada participante tem elementos para criar a sua “arte” e que esse 

momento de criação/adaptação dos passos é fundamental para uma aprendizagem 

significativa. Dessa forma, elas participavam mais da aula, pois não tinham a obrigação 

de estarem “imitando” o professor e tampouco a ideia de que se não fizessem 

exatamente igual ao que estava sendo proposto não se encaixariam na aula.   

 

 

ALGUMAS IMPRESSÕES A PARTIR DA OBSERVAÇÃO DAS 

EXPERIÊNCIAS DE INTERVENÇÃO 

 

A seguir faremos uma breve exposição a respeito das observações realizadas 

durantes às intervenções no qual procuramos saber como as cuidadoras estão 

vivenciando e como está se dando a participação delas no projeto e as primeiras 

impressões da pesquisadora com auxilio da orientadora deste trabalho que, inclusive, 

foram importantes para a decisão de realizar esse estudo.   

Afirmamos que a proposta feita às atuais participantes, de estarem inseridas em 

aulas de dança foi bem aceita. Na análise da categoria “relação com as demais 

participantes do projeto, inclusive monitores”, percebemos que no começo elas estavam 

bem inibidas, com vergonha por estar em um grupo de pessoas e ter que dançar a frente 

do mesmo. Isto ficava evidenciado porque, a grande maioria das participantes, nunca 

havia tido experiência com dança e, tampouco, com os ritmos de dança de salão 

apresentados.  

Analisando questões como “o não saber dançar”, “a inibição” e “a religiosidade” 

percebemos que essas questões estimulavam algumas das mães a não participarem da 
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aula. Os estagiários estavam sempre ressaltando que ali era um espaço de aprendizado e, 

sendo assim, todos estavam ali para aprender. Isso ajudou algumas mães a perceberem 

que não tinha problema em “errar”, ou não “saber” dançar. Também foram repensadas 

as estratégias de aula, criando dinâmicas que facilitavam a aprendizagem do passo de 

dança em si, como: realizar o passo em grupo no círculo de mãos ou braços dados; 

utilizar lenços como forma de trabalhar a flexão do quadril e a leveza dos movimentos, 

dentre outros. 

Ressaltamos que o projeto é um espaço de aprendizagem, e desse modo, 

utilizamos em uma das aulas, a dança do ventre, como estratégia para torná-la mais 

atrativa as cuidadoras. A experiência se mostra positiva, pois elas se colocaram 

dispostas a aprender e ao mesmo tempo se divertiram bastante. Como pode ser 

observado no trecho a seguir. 

As mães se mostraram dispostas a aprender, sem preconceitos. Apenas três 

mães não participaram da aula. Demostraram se divertir com a aula e com o 

que estavam aprendendo. (DIÁRIO DE BORDO, 3-5-2013) 

Torna-se importante também nos atentar para duas avaliações feitas pelas 

participantes ao final da aula de dança do ventre, na qual a primeira disse: “Aula ótima 

divertida leve! Adorei parabéns!” e a segunda: “Foi legal, me exercitei bastante, a aula 

foi divertida para todas nós”. 

Quanto à categoria “relação com o próprio corpo, o cuidado de si e do outro”, a 

partir de relatos e avaliações das cuidadoras, percebemos o quanto se sentem bem 

dançando e o quanto aquele momento é prazeroso.  

As aulas em que o “se tocar” era estimulado por meio do dançar junto ou ainda 

de massagem em momento de relaxamento, tornaram-se importantes para a percepção 

de si como seres dançantes, como pessoas que precisam de cuidados, e não apenas de 

cuidar. Considerando o contexto das cuidadoras percebemos que em seu cotidiano, 

devido ao cuidado dispensado a seus filhos e sobrinhos, acabam não priorizando o 

cuidado de si. 

Notamos que, mesmo com a falta de tempo, as acompanhantes ainda se 

preocupam com a aparência. Aparência essa que sofre grande influência pela mídia e 

pelos interesses de mercado (MELO; ANTUNES; SCHNEIDER; 2005). Cientes dessa 

influência, propusemos, então, como um dos objetivos para as aulas, (re)descobrir o 

próprio corpo; não o corpo que está sendo divulgado pela mídia, mas o corpo de cada 

participante como se apresenta e que algumas vezes é relegado. As dinâmicas e 
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estratégias utilizadas buscaram, por meio da experiência com a dança, estimular a 

consciência corporal de cada uma e a construção de sua corporeidade, estimulando a 

percepção dos limites e possibilidades do corpo, bem como as mudanças que ocorrem 

com o mesmo e que, por vezes, não são percebidas. 

Ademais, as práticas corporais existentes na sociedade são voltadas, 

principalmente, para os corpos jovens, para aqueles que estão de acordo com o corpo 

que “está na moda”. Isso se deve a certo preconceito com os corpos mais maduros, por 

serem corpos que já não tem mais a mesma disposição, força, e até mesmo a forma que 

os corpos mais jovens que são julgados como modelos a serem seguidos (MELO; 

ANTUNES; SCHNEIDER; 2005).  

A partir dessa ideia e tendo em vista que as acompanhantes já se encontravam 

em uma idade mais avançada, tivemos sempre o cuidado de preparar aulas adequadas à 

capacidade de realização das participantes. Procuramos mostrar que é possível 

desenvolver atividades para o corpo mais maduro. Isso é reforçado quando 

compreendemos que:  

[...] o corpo é o sujeito da educação, porque é nele que está a vida. É o corpo 

que quer aprender para poder viver. Nesses termos, precisamos ter 

competência para propor práticas que superem a mecanização dos gestos, os 

automatismos e as rigorosidades das formas, para trazer uma experiência de 

prazer e alegria, na qual se assuma um compromisso ético de se tratar os 

corpos na tentativa de não submetê-los às lógicas que, como vimos, 

prevalecem nas práticas corporais no contexto contemporâneo (MELO; 

ANTUNES; SCHNEIDER, 2005, p. 110-111). 

Em relação à análise da categoria “aprendizagens em dança”, as participantes 

demonstraram interesse a respeito dos conhecimentos que foram trabalhados, 

constituindo a aula como lugar de aprendizagens e não apenas de realização de 

atividades. Um momento ressaltado como importante pelas mães em avaliação de final 

de semestre foi que em cada aula falávamos dos aspectos históricos da forma de dança 

ensinada, quando surgiu, em que cultura e como se ampliou para outras culturas.  

A prática corporal mecanizada é algo que está no cotidiano. Nesse sentido, 

buscamos, por meio das aulas, promover a reconstrução e ressignificação da dança a 

partir do conhecimento técnico e histórico adquirido na mesma. Ressignificando, assim, 

a nossa prática, mediando-a em relação ao contexto das participantes do projeto. 

Percebemos essa estratégia de mediação, quando colocávamos uma música e elas 

próprias acabavam por criar os movimentos. Nessa criação de movimentos ficou 

evidenciado que, apesar da dificuldade em apresentarem os movimentos, acabavam 



19 

 

apresentando movimentos próprios. Os movimentos se apresentavam mais livres, em 

que pese toda a homogeneização e padronização a que somos submetidos 

cotidianamente. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação realizada por meio desse estudo apresenta, a partir dos dizeres das 

cuidadoras do projeto “cuidadores que dançam”, que esse espaço/tempo de práticas 

dançantes tem sido um momento que se configura para além do caráter de 

entretenimento. Mas, fundamentalmente, tem sido um lugar de redescoberta de si e sua 

corporeidade; o que teria sido difícil experienciarem não fosse seu ingresso no projeto. 

Conforme aponta a análise das observações, as cuidadoras apresentaram grande 

interesse em estar aprendendo e realizando o conteúdo trabalhado. Houve também 

interesse em participar no momento de avaliação, quando recebiam um instrumento 

avaliativo no qual podiam expressar suas críticas, sugestões e elogios às aulas, além de 

propor o que gostariam de ver nas próximas aulas e sobre como se sentiram na aula 

realizada.  

Em relação à questão de ressignificar e recriar a dança, identificamos que o 

projeto possibilita as cuidadoras a dançarem e recriarem à sua maneira. Não que o 

mesmo tenha deixado de tratar a respeito das raízes e técnicas de cada dança, até porque 

isso era o conteúdo das aulas. Mas, como cada pessoa possui o seu próprio jeito de 

dançar, esse gestual próprio ia dando forma a um movimentar muito particular, que, por 

sua vez, era compartilhado de diversas formas durante as aulas. Essa estratégia 

possibilitou que pudessem se expressar verbal e corporalmente de forma mais livre, 

potencializando suas autonomias frente às diversas relações que estabelecem 

socialmente. 

Podemos citar que o fato de estar realizando uma atividade, a dança, na qual não 

precisam estar preocupadas em cuidar dos filhos, foi significativo para o 

desenvolvimento delas, não só o aprendizado corporal e a aquisição de conhecimentos 
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em dança, elas também aos poucos foram se percebendo como mulheres e não mais 

como a mãe do fulano
6
.  

De acordo com a avaliação das cuidadoras no estudo, a criação desse projeto foi 

algo que mudou significativamente suas vidas. Às vezes fazem alguns relatos durante a 

aula, entre eles destacamos quando dizem o quanto é bom estar ali e que ficam 

aguardando a semana inteira pelo dia que ocorre o projeto. Já outras participantes 

relataram que o projeto deveria ocorrer em outros dias da semana, que um dia é muito 

pouco. Isso demonstra o gosto pela experimentação em dança e pelo projeto. 

Outro ponto significativo que as cuidadoras demonstram, é que com o 

transcorrer das aulas, foram se percebendo como pessoas que podem realizar outras 

tarefas além de ser cuidadora, se perceberam como um ser dançante, um ser que é o seu 

próprio corpo antes de tudo, corpo que se modifica e que precisa de cuidados. Notamos 

isso pelas observações realizadas no decorrer das aulas, onde aos poucos elas tinham 

que realizar movimentos novos, sentindo assim o seu corpo a cada movimento. Nesse 

processo pudemos perceber as mudanças físicas e relativas à construção de suas 

corporeidades, pois, acreditamos que além de ter sido um momento de descontração e 

entretenimento, foi também lugar de aprendizado e de encontro consigo mesmas, 

potencializando suas ações nos diversos ambientes sociais. 

Podemos concluir com este trabalho que o projeto tem colhido bons frutos e que 

no decorrer das aulas, nosso objetivo de levar para as cuidadoras bem estar, aprendizado 

e a descoberta de si, tem sido contemplado. Essa percepção foi possível a partir das 

observações e das entrevistas, e mais do que isso, observamos que aos poucos elas tem 

se tornado novas mulheres que não sentem mais vergonha de se expressarem no meio 

social. Como diz a entrevistada Y: 

[...] mudou, porque eu participo mais, se eu vou ao aniversario de uma 

sobrinha minha, de uma amiga, eu já dou uns pulos, eu já brinco mais [...] 

 Tanto os organizadores do projeto, quanto as cuidadoras percebem a importância 

daquele espaço como um lugar para além do lazer. As cuidadoras também tem feito 

daquele um lugar de encontro consigo e com as outras, sendo que depois que 

começaram a participar do projeto, segundo elas, estão mais unidas, vendo ali como um 

lugar de ajuda mútua. 

                                                           
6
 No início do projeto as cuidadoras costumavam se apresentar como sendo a mãe do fulano e não com o 

seu próprio nome.  
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Por fim, outro ponto que podemos concluir com esse trabalho é a importância da 

criação de projetos voltados para os cuidadores e que ocorram ao  mesmo tempo em que 

os filhos estejam sendo atendidos, seja em clínicas ou projetos similares ao do Laefa. 

Percebemos, durante as entrevistas, nas quais as participantes relataram que se não fosse 

pelo projeto “cuidadores que dançam” elas não fariam nenhuma atividade, pois, não 

possuem tempo, o tempo delas é destinado ao cuidado da pessoa com deficiência.  

Podemos afirmar a partir dos relatos o quão é importante que projetos como este 

sejam criados, observamos a partir de relatos o quanto essas cuidadoras mudaram 

depois que entraram no projeto, não só por estarem dançando, mas quando unimos esse 

grupo de mulheres que tem em comum um filho/parente com deficiência acabam 

descobrindo uma na outra uma força, uma motivação. É como se elas dessem as mãos 

para caminharem juntas: uma levantando a outra, ouvindo o problema da outra, 

ajudando a outra, tanto na vida familiar, cuidado com o filho/parente como na dança. 
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