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a, b1

  

 

Resumo: Pesquisa qualitativa com foco na análise sobre as manifestações simbólicas 

produzidas a partir de uma experiência do ensino das danças populares para jovens e adultos 

com deficiência intelectual e autismo. Objetiva também problematizar situações que 

evidenciam o reconhecimento e a produção dos sentidos e dos significados 

corporais ,suscitados por essa experiência aos processos de humanização dos envolvidos. 

Compreende a dança como uma arte, linguagem e prática corporal polissêmica, extrematente 

representativa na formação humana e instituída culturalmente. As análises apontam que a 

experiência em tela fomentou condições para que os envolvidos se apropriassem e também 

resignificassem a sua corporalidade potencializando, assim, o exercício do protagonismo 

social.  

 

Abstract: This is a qualitative research focusing on the analysis of the symbolic 

manifestations which were produced from a teaching experience using popular dances for 

young people and adults with intellectual disabilities and autism. It also aims to problematize 

situations that highlight the recognition and production of the senses and what is judged as 

substantial for the body, in addition to what maturity has brought to those people involved in 

the processes of humanization.  It understands dance as an extremely representative polysemic 

body art, language, and corporal practice culturally instituted for human formation.  Analyzes 

show that the experience which is displayed had fostered conditions for those people involved 

to fit in those situations and also to redesign their corporeality maximizing the exercise of 

social empowerment.  

Resumen: Investigación cualitativa centrada en la análisis de las manifestaciones simbólicas 

producidas a partir de una experiencia del enseño de danzas populares para los jóvenes y 

adultos con deficiencia intelectual y autismo. También tiene como objetivo problematizar 

situaciones que muestran el reconocimiento y la producción de sentidos y significados 

corporales que esta experiencia provocó en el proceso de humanización de los envueltos. 

Comprende la danza como una arte, lenguaje y práctica corporal de representación polisémica 

establecida en la formación humana a través de la cultura. Los análisis indican que esta 

experiencia fomentó condiciones que implicaron en la apropiación y también resignificacion 

de su corporeidad mejorando así el ejercicio de protagonismo social. 

 

                                                
1 a  Dicente da Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Centro de Educação Física e 

Desportos (CEFD), Vitória, ES, Brasil. 

b   Docente da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), 

Programa de Pós‐Graduação em Educação Física, Vitória, ES, Brasil. 

 



6 

 

Palavras-chave: Manifestação Simbólica. Danças Populares. Educação Física e inclusão. 

 

Key-words: Symbolic Manifestation. Popular Dances. Physical Education and inclusion.  

Palabras clave: Manifestación Simbólica. Danzas Populares. Educación Física y inclusión. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os anos 90 do século XX se constituíram num marco histórico significativo no Brasil 

e no mundo, no que tange às redefinições de políticas sociais e de políticas públicas
2
, que 

visavam um patamar mais elevado de cidadania para todas as pessoas. Esse realinhamento de 

políticas foi desencadeado a partir do entendimento da necessidade de se relacionar as 

condições favorecedoras ao desenvolvimento humano e à redução da pobreza e das 

desigualdades sociais (UNESCO, 1990). 

Apesar desse período, de forma ambígua, ter sido fortemente embalado pelo 

neoliberalismo no Brasil, no que se refere ao movimento produzido em defesa da população 

com deficiência, constata-se uma mudança na forma como a questão da deficiência passou a 

ser encarada socialmente, no sentido de ser percebida como uma questão de direitos humanos 

e que, portanto, precisava ser compreendida e gestada numa perspectiva multidimensional 

(civil, cultural, política, social, econômica, etc.), como forma de garantir condições de 

equidade necessárias ao bem-estar social dessa população.  

Entretanto, ao analisar as ações destinadas ao reconhecimento do direito social das 

pessoas com deficiência ao acesso qualitativo às políticas sociais promovedoras dessa 

condição, percebe-se que ainda existem muitas lacunas e tensões a serem superadas até que 

essa premissa seja de fato efetivada. Por esse viés, ao reflexionar sobre o contexto que 

envolve as políticas sociais e políticas públicas educacionais, voltadas para a população com 

deficiência, constata-se que essa realidade não é diferente, ou seja, apesar de o acesso escolar 

se constituir num direito assegurado em nossa legislação brasileira
3
, recorrentemente 

                                                
2  Entendemos política pública e política social a partir dos conceitos trazidos por Di Giovanni 

(2009). As políticas públicas entendidas como aquelas ações assumidas pelas instituições públicas estatais, a fim 

de resolver questões problemáticas e relevantes socialmente. Portanto, tem a figura do Estado como agente 

público que concretiza direitos humanos coletivos ou direitos sociais garantidos em lei, sendo na atualidade 

imprescindível entender a política pública como resultado da complexa relação entre o Estado e sociedade. Já as 

políticas sociais são aquelas ações governamentais mais específicas, desenvolvidas em conjunto por meio de 

programas que visam à garantia dos direitos básicos e condições dignas, justas e equânimes de vida aos cidadãos. 

Exemplo de políticas sociais são a Educação, a Saúde, a Assistência Social, a Previdência Social, dentre outras. 

3
  Ver Constituição Federal (1988) e Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) 

(1986). 
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identificamos situações de exclusão escolar nos processos de inclusão desse alunado 

(SASSAKI, 2006). 

Ao encontro dessa alegação, os estudos de Pino (2005) chamam a atenção para a 

potência que a ação mediadora
4
 do professor promove aos processos educacionais 

comprometidos com a formação humana, haja vista a relevância que a cultura promove aos 

processos de humanização dos indivíduos. Para o autor, o movimento dialético e constante de 

reflexão crí                                                                                

                                                             -                    z      

                                        

Nesse sentido, a perspectiva teórica histórico-cultural aponta para a existência de dois 

tipos de elementos mediadores nas relações sociais: os instrumentos e os signos. O primeiro 

corresponde a um objeto social fundamental na relação entre o indivíduo, o mundo e a 

cultura
5
. O segundo (os signos), corresponde aos instrumentos da atividade psicológica que 

auxiliam nos processos de sofisticação da mente, possibilitando um comportamento mais 

controlado. Ainda de acordo com autor, a ação articulada de ambos os elementos constitui os 

sistemas simbólicos, cuja interação constante transforma os signos em estruturas mais 

complexas e articuladas (VIGOTSKI, 1993, 1998).  

Assim, o estudo em tela se propõe a narrar e discutir as manifestações simbólicas 

produzidas por jovens e adultos com deficiência intelectual e autismo, participantes de uma 

ação de extensão desenvolvida pelo LAEFA/CEFD/UFES, denominada: Danças populares na 

perspectiva inclusiva para jovens e adultos com deficiência intelectual. Para tanto, 

problematiza situações que evidenciam o reconhecimento e a produção dos diversos sentidos 

e significados corporais que essa experiência corporal suscitou nos processos de humanização 

dos envolvidos. 

A opção pelo ensino das danças populares toma por base o entendimento da dança 

como um importante instrumento de linguagem
6
/expressão representativa da formação 

                                                
4
 A concepção de mediação adotada, nesse estudo, é compreendida como um processo de 

intervenção que ocorre na/com/pela relação entre o professor, o aluno e os elementos culturalmente instituídos 

(PINO, 2005). 
5  Entende-se cultura enquanto uma produção material e sistema simbólico composto por signos e 

símbolos produzidos pela humanidade. Esse sistema é compartilhado pelos grupos sociais de forma 

interdependente, constituindo-se, assim, práticas sociais atribuídas a partir das diferentes formas de linguagem. 

(PINO, 1995).  

6
 Concebemos a linguagem como instrumento multidimensional de mediação entre os indivíduos, o 

mundo e a cultura (PINO, 1995). 
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humana, sendo, assim, uma prática polissêmica instituída social e culturalmente. Ademais, 

essa linguagem tem sido um instrumento pouco utilizado nos processos educativos formais ou 

informais, portanto, apresenta-se como outra linguagem que não a oral e escrita. Essa 

apropriação possibilitará a internalização de um vasto repertório simbólico e cultural 

(indumentária, ritmo, culinária, geografia, política, gestualidade, etc.) que, por sua vez, 

contribuirá para que seus praticantes internalizem e, ao mesmo tempo, ressignifiquem tais 

apropriações, reconfigurando, dessa forma, sua corporalidade
7
. Com isso, amplia-se a 

percepção sobre si e sobre os outros, prerrogativa fundamental para o protagonismo social dos 

indivíduos (SOARES et al., 1992; PINO, 2005).  

Em frente ao exposto, entende-se que o ensino das danças populares se configura num 

instrumento facilitador aos processos de inclusão socioeducacional das pessoas com 

deficiências, visto que, para além de vivenciarem momentos lúdicos altamente prazerosos, 

essas experimentações os instigam constantemente a se sentirem livres para se descobrir e se 

expressar das mais variadas formas e possibilidades, seja individual ou coletivamente 

(SANTOS; FIGUEIREDO, 2002-2003). 

Por esse viés, as danças populares se tornaram uma ferramenta importante na 

transmissão e na produção de cultura para as diversas civilizações. Quando os indivíduos 

passam a ter contato com essas danças, passam também a se apropriar de novas culturas, 

vivenciar novos saberes, costumes e tradições. Dessa maneira, evidencia-se o quanto as 

danças populares se encontram fortemente vinculadas à cultura, cujas normas, crenças, 

religiosidade, entre outros elementos e costumes, são transmitidos e resignificados de geração 

em geração.  

2. DANÇAS POPULARES  

 

As danças populares compõem um conjunto multifacetado de manifestações culturais 

praticadas há muitos anos pelas civilizações, organizando-se de forma dinâmica e dialética no 

seio das práticas sociais, produzidas pelas diferentes e diversas realidades histórico-culturais. 

Historicamente, registros apontam seu surgimento datado da história primitiva, por meio de 

uma crença de que as ações iguais atraíam o seu semelhante, de forma que competia aos 

                                                
7
 A                                      b                  “[   ]                  bj       

cultura, mas como também dotado de agência própria, não apenas como receptáculo de símbolos culturais, mas 

                        ”       j                     “[   ]                                             

         ”  P           “      á                            b                                      x     b     

noçã     P                                         ” (MALUF  2001)  
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humanos imitar os diversos movimentos e fenômenos naturais como forma de haver uma 

maior aproximação com a natureza. Assim, era muito comum a imitação do giro do trovão ao 

prenunciar a chegada da chuva, a imitação das fases da lua, os movimentos dos animais, entre 

outros. Esse costume foi passado de geração a geração, criando, dessa maneira, novas 

maneiras de se dançar (SANTOS, 1983; OSSONA, 1988). 

Outro momento histórico significativo foi o período da Idade Média, mais 

precisamente, com a expansão do cristianismo, quando as danças sofreram forte influência da 

igreja, uma vez que eram utlizadas para celebrar Deus e também salvar as almas. Entretanto, 

aos poucos, essas danças foram banidas das comemorações religiosas por compreensão do 

corpo enquanto uma atividade de ordem física e, ao mesmo tempo, fonte de prazer e que, 

portanto, necessitava de controle social (OSSONA, 1988). Era preciso visibilizar o espírito 

para que a Igreja e o pensamento teocêntrico se tornassem centrais e, com isso, era necessário 

colocar o corpo no anonimato, afirmando-o como locus de pecado. 

Com o decorrer dos tempos, novas influências sociais foram instituídas e outras 

possibilidades de dançar emergiram, dentre as quais podemos destacar: as danças indígenas, 

as danças hebraicas, as danças gregas, as danças de salão e danças populares- modalidade que 

influenciou o estudo em tela. 

No que concerne às danças populares, considerando a sua forte relação com a cultura 

popular propriamente dita, constatou-se que, ao longo dos tempos, tais danças passaram a 

incorporar alguns elementos produzidos nos bailes de salão realizados na idade média e 

também os elementos folclóricos de cada região, especialmente dos movimentos naturais 

relacionados às atividades agrícolas. Logo, foram incorporadas nos momentos festivos de 

cada região (OSSONA, 1988).   

Por esse viés, as danças populares se tornaram uma ferramenta importante na 

transmissão e na produção de cultura para as diversas civilizações. Quando os indivíduos 

passam a ter contato com essas danças, passam também a se apropriar de novas culturas, 

vivenciar novos saberes, costumes e tradições. Dessa maneira, evidencia-se o quanto as 

danças populares se encontram fortemente vinculadas à cultura, cujas normas, crenças, 

religiosidade, entre outros elementos e costumes, são transmitidos e resignificados de geração 

em geração.  

Outro ponto a se destacar é que a dança se configura num instrumento de linguagem 

polissêmico e extremamente interativo. Isso ocorre em detrimento da possibilidade que o ser 

dançante possui de  relacionar-se, a qualquer momento, com algo ou alguém em diferentes 
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espaços, ritmos e formas, internalizando as mais diversas possiblidades de expressões 

corporais-o que a configura em um espaço interativo altamente potente. 

 Vale ressaltar também a capacidade de criação e de liberdade de expressão que essa 

  á                                                  “[   ]                                     

j                                              [   ]” (GILBERT, apud CAMPEIZ et al. 2004 

p.3). Assim, podemos concluir que a dança proporciona uma maior compreensão sobre si, 

sobre os outros e, consequentemente, sobre o mundo, elementos por nós considerados 

imprescindíveis aos processos de humanização. 

Assim sendo, faz-se necessário estimular o ser dançante a descobrir o seu o próprio 

movimento e significação ao dançar, como forma de transgredir aos estereótipos estabelecidos 

a priori pela sociedade quando vincula o ideário de corpo perfeito à reprodução de 

determinado padrão ético-estético previamente estabelecido. Essa ruptura possibilitará 

condições de liberdade para que possam conhecer o seu corpo e suas potencialidades de 

moviment(ação), a fim de que , na continuidade, sintam-se em condições para criar 

movimentos a partir das diversas possibilidades que a gestualidade das danças suscitam. 

Desse modo, compreendemos que as danças populares apresentam possibilidades potentes 

para que todos os indivíduos, com especial destaque para pessoas com deficiência      

               b                                                                     áb       

          x          A                                                                     

tempo, transformador a partir da gestualidade de cada dança, visto que, 

A gestualidade própria de determinada dança da cultura popular congrega uma 

dimensão ético-estética delineadora da coletividade, pois expressa não o movimento 

em si, mas suas formas comunicativas reveladoras e seus conteúdos de denúncia, 

apelo, ajuda, arte. (LARA, 2007, p. 116). 

 

Diante do exposto, concebemos a ação mediadora das danças populares uma 

interessante ferramenta para que as pessoas com deficiência se sintam em condições de não 

somente se apropriar dos elementos culturalmente instituídos, como também, e 

principalmente, de aprimorarem, cada vez mais e melhor, o seu acervo cultural tornando-se 

indivíduos ativo e socialmente incluídos. 

 

3 METODOLOGIA  

O estudo em tela se apóia nos pressupostos téorico-metodológicos da pesquisa 

qualitativa, exploratória e descritiva, na busca pela promoção do contato direto e analítico 

com o campo de investigação. O foco central foi a problematização sobre os diversos sentidos 
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e significados que as ações e os acontecimentos reverberaram na vida dos investigados em 

uma perspectiva inclusiva.  

Colaboraram com esse estudo, aproximadamente, 30 jovens e adultos com deficiência 

intelectual, procedentes da APAE de Vitória/ES e também da comunidade do entorno da 

Universidade Federal do Espítito Santo e que participaram do projeto de extensão 

denominado “Prática pedagógica de Educação Física Adaptada” desenvolvido pelo 

LAEFA/CEFD/UFES. Como instrumentos de coleta de dados, utilizamos os diários de campo, 

as fotografias e as videogravações ocorridas nos momentos de intervenção, ao longo de 

quinze encontros semanais, no ano de 2016.  

3.1 Organização das atividades 

O projeto de extensão denominado “Prática pedagógica de Educação Física 

Adaptada”, desenvolvido pelo Laboratório de Educação Física Adaptada do Centro de 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo LAEFA/CEFD/UFES, constitui-se 

de diversas ações voltadas para o ensino das variadas práticas corporais existentes em nossa 

cultura corporal como ferramenta de reconhecimento social dessa população.  

 Tais ações se materializam a partir da elaboração de um plano de ensino desenvolvido 

ao longo de um semestre letivo, por meio de atividades semanais de uma hora cada, 

totalizando quinze encontros em cada unidade didática. Vale ressaltar que caso o grupo 

(alunos, estagiário, professores e familiares) avalie pela continuidade da ação, é possível 

mantê-la por mais tempo, até que o grupo decida pela sua substituição. 

 Sua organização didático-pedagógica tomava por base três momentos: 

 a) Conceitual: rodas de conversas que ocorriam no início das atividades quando os 

alunos eram estimulados a conhecer e a compreender os aspectos simbólicos representativos 

da atividade vivenciada naquele dia, tais como o contexto histórico, cultural, político, 

geográfico, entre outros; b) Procedimental: momento de experimentação propriamente dita. 

Consistia na experimentação das danças e dos ritmos, no ensino das técnicas, na incoporação 

das indumentárias, no contato com os instrumentos e, concomitantemente, com as 

possibilidades de criação e ressignificação dessas produções culturais; c) Avaliativo: ocorria 

de forma processual ao longo de todo o processo sempre tomando por base as observações 

durante as atividades, os diálogos entre alunos e alunos e entre professores e alunos e também 

ao final das aulas, quando os alunos eram estimulados a se expressar de forma livre e, ao 

mesmo tempo, crítica sobre a experiência vivida. 

Vale destacar que ao final de cada aula, o grupo se reunia a fim de reflexionar sobre os 

procedimentos didático-metodológicos utilizados naquele dia e, em seguida, (re) planejar as 
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próximas intervenções a partir das impressões captadas nos momentos da intervenção 

realizada. 

 

4. OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS PRODUZIDOS A PARTIR DA 

EXPERIMENTAÇÃO DAS DANÇAS POPULARES  

 
Tomando por base o desejo por problematizar os diversos sentidos e significados 

produzidos por jovens e adultos com deficiência intelectual, transtorno global do 

desenvolvimento e deficiência física a partir de uma experiência de ensino das danças 

populares, tomaremos como eixo condutor das análises a abordagem histórico-cultural, mais 

precisamente o debate sobre a constituição dos indivíduos, sua origem e tranformação com 

base em suas interações nas relações estabelecidas com as pessoas e com o mundo. Em nosso 

entender, esse recorte teórico-epistemológico é singular para não somente se compreender, 

como também e, principalmente, desconstruir pré-conceitos instituídos socialmente ao longo 

dos tempos em relação às possibilidades de socialização das pessoas com deficiências.  

Em Vigotski (1995), tais processos ocorrem por meio das mediações simbólicas (que 

pode se dar por meio de pessoas, signos, crenças, valores, objetos e ambientes culturais) 

vividas pelos indivíduos, cujos desdobramentos promovem a construção, reconstrução e a 

conversão das experiências vividas nos grupos sociais. Para o autor, o movimento de 

internalização e ampliação do acervo cultural produzido socialmente assume um papel 

importante na perspectiva da inclusão, na medida em que essa ação oportuniza ao ser humano 

a criação das mais variadas maneiras de se relacionar com o mundo através do convívio 

social, independente das deficiências que ele apresenta. Isso desloca o foco da impossiblidade 

para valorizar as mais variadas possibilidades dos indivíduos. 

Direcionando o olhar para as ações desencadeadas na experiência do ensino das 

danças populares, percebeu-se que para além da valorização do desenvolvimento integral dos 

envolvidos, as ações desencadeadas possibilitaram também a interação social entre seus 

participantes (aluno/aluno, aluno/professor, aluno/estagiário, etc), tendo em vista o caráter 

coletivo que essa prática suscitou ao longo de todas as atividades propostas. 

Assim, segue uma narrativa que evidencia como ocorriam as finalizações das 

atividades, momentos estes em que os alunos eram estimulados a não somente reconhecer o 

que internalizaram das experiências vividas naquele dia, como também eram estimulados a 

dar outros sentidos e significados a tal experimentação, sem perder de vista suas possiblidades 

de expressão até então, conforme ilustra a narrativa a seguir: 



13 

 

 
Nesse dia realizamos a aula na sala de capoeira com o intuito de trabalhar com os 

alunos o congo. No início da aula apresentamos para nossos alunos os instrumentos 

típicos dessa dança e passamos entre eles a fim que eles tivessem contato com os 

instrumentos, explorassem sentindo e percebendo o som típico de cada instrumento. 

Em seguida os professores responsáveis pela aula, perguntou para os alunos o que 

eles sabiam a respeito do congo, se eles já haviam dançado em outro ambiente,  se 

já haviam visto essa dança em outro espaço ou por meio de outros instrumentos de 
comunicação. Nesse momento o aluno G8 relatou que já conhecia essa dança, pois 

já havia vivenciado em outro ambiente, e em seguida relatou que o que ele mais 

gostava de fazer era tocar o tambor. Na sequencia distribuímos para cada aluno um 

instrumento e realizamos na sequencia um momento que todos os alunos pudessem 

tocar os instrumentos, simbolizando um grupo representativo a essa dança. Aos 

pouco, no decorrer da aula alguns passos e movimentos eram ensinados para os 

alunos que iam sendo introduzido ao som dos instrumentos e os alunos na medida 

em que iam se sentindo estimulados iam ao centro da roda vivenciar os movimentos, 

e em seguida era aberto um momento que os alunos pudessem recriar outros 

movimentos. Ao final da aula realizamos uma roda de conversa com os alunos como 

forma de avaliar a percepção destes sobre a aula experiência. Para tanto 

estimulados o grupo a comentar sobre o quê aprenderam e o que mais gostaram da 
atividade vivênciada. Nesse momento, os professores disponibilizaram no centro da 

roda instrumentos e indumentárias (tambor, casaca, chapéus, saias, reco reco de 

cabeça) trabalhados naquele dia. Em seguida o professor mediador daquela aula 

instigou-os a escolher alguma forma de expressar o que haviam internalizado dessa 

experiência. 

[...] Um situação que chamou nossa atenção foi quando a aluna C9 se levantou, 

dirigiu-se até o centro da roda, pegou o reco reco e começou realizar o som típico 

desse intrumento. Em seguida um dos professores perguntou para esta aluna se ela 

sabia dizer o nome do instrumento respondeu que era o reco reco (respondendo 

corretamente). Outro momento relevantea se destacar foi quando a aluna D10 que 

esta sentada na roda, levantou-se livremente, pegou o pandeiro e começou cantar a 
música “madalena”, uma das músicas trabalhadas nessa aula. Imediatamente os 

professores passaram a cantar junto com ela a música, estimulando todo o grupo a 

fazer a mesma coisa. Nesse momento o aluno F 11 que tem dificuldade de participar 

de atividades coletivas, ao reconhecer a música começou cantar junto com o grupo, 

realizando palmas e sorrisos. o que nos evidenciou o quanto a lingagem se constitui 

num elemento mediador fundamental de comunicação com o mundo e com o outro 

(Relato de Campo 13-10). 

 

Vale destacar o quanto esse momento era aguardado pelos alunos, visto que para além 

de serem estimulados a dar visibilidades aos movimentos internalizados naquela ação, eram 

também instigados a produzir outros e novos sentidos e significados a sua corporalidade ao 

dançar (MALUF, 2001). 

Essa ação se constituía potentemente para os processos de criação e de (re)descobertas 

das possibilidades corporais dos envolvidos, na medida em que não havia ali a preocupação 

com julgamentos pré-estabelecidos para os movimentos internalizados.  

                                                
8 Apresenta Deficiência Intelectual. 

9 Apresenta Retardo Mental (D.I). 

10
 Apresenta Síndrome e sem linguagem oral estabelecida. 

11 Apresenta autismo e com dificuldades de interação social. 
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Para Pino (1995), não há limites para a aquisição de novos conhecimentos e para 

vencer os desafios que atravessam os processos de desenvolvimento dos indivíduos. O que vai 

influenciar nesses processos serão as condições materiais e subjetivas a que esses indivíduos 

se encontram submetidas. 

[...] Os processos mediadores multiplicam-se na vida social dos homens, em razão, 

sobretudo da complexidade das suas relações sociais. Diferentemente dos animais, 

sujeitos aos mecanismos instintivos de adaptação, os seres humanos criaram 

instrumentos e sistemas de signos cujo uso lhes permite transformar e conhecer o 

mundo, comunicar suas experiências e desenvolver novas funções psicológicas (p. 

33). 

 

Aproximando esse pensamento com os alunos do projeto, percebemos o quanto um 

ambiente diversificado e acolhedor como foi à aula de congo citado anteriomente, possibilitou 

esses sujeitos com deficiência a estarem se reconhecendo e criando através de suas 

possibilidades maneiras de se expressarem e interagirem com o grupo. Oportunizando a esses 

sujeitos a criação das mais variadas maneiras de se relacionar com o mundo através do 

convívio social, independente das deficiências que ele apresenta. 

Outro aspecto a se destacar, refere-se às possiblidades de interação inter-grupal 

(aluno/aluno, aluno/professor, aluno/estagiário, etc) que acontecia no momento de chegada 

dos alunos ao serem recebidos pelos professores e durante o acontecimento das aulas que 

ocasionando as trocas de saberes durante a mediação dos professore, ficando evidente também 

o quanto a interação proporciona a esses indivíduos possibilidades de estarem se constituindo 

como sujeitos, se reconhecendo no grupo e sentindo a vontade em (re)criar novos sentidos. 

 Isso foi o que fortaleceu sobremaneira a noção de pertencimento àquela coletividade, 

deixando os alunos mais seguros para interagirem entre si, oportunizando, assim, descobrirem 

novos sentidos e significados para se perceberem protagonistas da sua própria dança e, 

consequentemente, transformar as estruturas mentais superiores mais complexas, elementos 

fundamentais aos processos de humanização dos indivíduos (VIGOTSKI, 1993, 1998).  

Nessa direção, a narrativa da aula a seguir, cujo tema foi o samba, destaca o quanto a 

experiência individual se constitui mola propulsora para a produção dos diversos sentidos e 

significados internalizados pelos indivíduos, levando os participantes dessa atividade a 

perceberem-se inclusos socialmente: 

 
Iniciamos a aula sobre o samba perguntand aos alunos se sabiam o que era o 

samba e se já haviam vivenciado esta prática coporal em outros espaços.  Essa 

ação tinha como foco nos ajudar a melhor compreender como eles concebiam os 

diversos sentidos e significados por eles atribuídos ao samba. Nesse momento 

alguns alunos responderam conhecer o samba, haja vista já tê-lo escutado em sua 
comunidade e, ou por meio de aparelhos eletrônicos (televisão, computador e 
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rádio). Em seguida alguns alunos expressaram corporalmente sua compreensão 

sobre o samba. 

Na continuidade propusemos a realização de um bloco de carnaval, de forma que 

era  necessário que o grupo se organizasse visualmente participarem do desfile que 

faríamos pelo Cefd. Num primeiro momento, alguns alunos demandaram ser 

estimulados a fim de escolher as indumentárias e também a se pemitir brincar com 

as tintas. No entanto, a medida que a música ia os envolvendo e, também que alguns 

alunos e professores iam ficando prontos, outros alunos se sentiam entimulados a 

produzirem-se. Outro aspecto representativo dessa atividade foi que para além de 

se produzirem, eles também foram estimulados a produzir os outros envolvidos 

(alunos, professores e estagiários). 
[…] Uma situação que nos chamou atenção foi a Aluna A12que, até então pouco 

interagia com o grupo, ao ser estimulada a se produzir a partir da ação mediadora 

de um professor levando-a até o espelho para perceber o seu rosto pintado, ela 

começou a sorrir e aceitar ser produzida. Em seguida pegou o potinho com a tinta e 

continuou realizando pinturas em seu próprio rosto e, na continuidade começou a 

pintar uma outra colega (Relato de campo 22-09). 

 

O relato em tela evidencia o quanto a dança operou como uma ferramenta 

representativa de produção material e simbólica de práticas sociais a partir das mais variadas 

                                                 “A”                                 

estabelecida, essa condição não se constituiu como um impedimento para que ela exercesse a 

sua expressividade naquela ação (PINO, 1995). Cabe ressaltar que essa experiência somente 

foi possível tendo em vista a perspectiva de dança adotado que toma como pressuposto 

pedagógico a busca por fortalecer os momentos de criação, de autonomia e também 

protagonismo dos envolvidos.  

Outra situação representativa refere-se ao momento em que trabalhamos o tema do 

carnaval no/com o grupo. Nesse dia o aluno R
13

, que até então resistia bastante às tentativas 

de intervenção propostas pelos professores, utilizou a caixa de som enquanto uma ferramenta 

de lingagem para interagir com o grupo durante a aula: 

 
Ao saírmos da sala de dança, iniciamos o bloquinho de carnaval pelos arredores do 

Cefd. Todos estavam muito participativos e animados, considerando, é claro, as 

formas como cada um deles significava suas possibilidades de participação. 

[...] Especialmente no que se refere ao aluno R, um fato que chamou nossa atenção 

foi o quanto ele interagiu com o grupo nesse dia, utilizando-se de um objeto, caixa 

de som, enquanto ferramenta mediadora dessa ação. R ficava, a todo o momento, 

perto da caixa de som, que estava sendo carregada por uma das professoras do 

laboratório, na tentativa de ter acesso a ela. [...] Quando enfim chegamos em um 

espaço livre, paramos para que os alunos pudessem vivenciar o carnaval com 
outros membros da comunidade (familiares, estudantes, professores, funcionários). 

Nesse momento, R. tomou para si o controle da caixa de som, passando a interagir 

com o grupo aumentando e abaixando o volume do som. R. aparentava se divertir 

bastante, arrastando a caixa de som entre os colegas que dançavam, deixando 

transparecer que ele seria o “responsável pela música” e os demais alunos 

respondiam os estimulos realizado pelo aluno R dançando quando a música estava 

                                                
12  Apresenta Síndrome de Down, perda auditiva e sem linguagem oral estabelecida. 

13  Apresenta autismo, sem linguagem oral estabelecida e com dificuldades de interação social. 
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alta e no momento que o aluno R abaixava a música eles paravam de dançar. Outro 

momento importante que devemos destacar, foi quando o aluno R começou a 

circular segurando a caixa de som entre os colegas, em seguida os demais alunos 

começaram a dançar e seguir formando uma grande roda no qual todos dançavam 

e sorriram. Nesse momento, percebemos que o que para muitos parecia uma ação 

de forma automática de R., sua alegria e espontaneidade nos revelou o seu 

protagonismo nessa ação. (Relato de campo 25-08). 

 
 

 O caráter polissêmico que a dança apresenta, aliada a uma postura didático-pedagógica 

progressista se constitui ferramenta fundamental para que os indivíduos se sintam livres para 

experimentar suas possibilidades de criação pela via da expressão corporal, contribuindo 

assim, para a compreensão sobre si, sobre os outros, sem perder de vistas a compreensão 

sobre estes indivíduos no mundo e na cultura (PINO, 1995).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

As análises apontam que a experiência do ensino das danças populares para jovens e 

adultos com deficiência intelectual e autismo se configurou em uma ação potente para que os 

envolvidos instituíssem novos sentidos e significados a suas respectivas corporalidades ao 

dançar, sem perder de vista suas reais possibilidades de ação.  

Essa experiência reverberou também na forma como passaram a se perceber no o 

mundo e em suas relações sociais, favorecendo assim, a seus processos de humanização de 

forma dialética e transformadora na direção de cidadãos com autonomia e independência para 

atuar socialmente.  

Por fim, vale ressaltar a necessidade de se referendar o compromisso político do 

Estado com a promoção, a garantia e a permanência qualitativa de políticas educacionais 

(curriculares, administrativas, formação de professores, etc,), em condições de equidade a 

todos, como forma de enfretamento às condições perversas de exclusão e de inclusão precária 

a que são submetidos cotidianamente. 

Diante do exposto, concebemos na ação mediadora das danças populares, uma 

interessante ferramenta para que as pessoas com deficiência se sintam em condições de não 

somente se apropriar dos elementos culturalmente instituídos, como também, e 

principalmente, de aprimorarem, cada vez mais e melhor, o seu acervo cultural, tornando-se 

indivíduos mais ativos e socialmente incluídos. 
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