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Resumo

A presente dissertação reflecte a experiência desenvolvida em torno da dança
inclusiva, os caminhos percorridos e a forma como de uma simples coreografia
se conseguiu chegar à produção de um espectáculo.
Criar condições para que os indivíduos com Paralisia Cerebral, consigam
executar coreografias com bom nível artístico e participar activamente nos
ensaios e espectáculos de Dança Inclusiva foram os principais objectivos deste
trabalho.
Serão referenciados os contributos que a actividade trouxe aos seus
intervenientes.
A Dança Inclusiva foca-se nas possibilidades, que a pessoa tem dentro de si,
procurando uma forma de se sentirem activas e respeitadas. A ideia é utilizar
esta forma de arte como instrumento para as pessoas se expressarem. E com
esse trabalho que é centrado nas diferentes habilidades e na diversidade de
corpos, obriga-nos a pensar o movimento e o corpo de forma diferente.
Relatam-se ainda os passos e procedimentos de como se candidatou um
projecto a um programa de apoio e financiamento do Instituto Nacional de
Reabilitação.
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Abstract

This dissertation reflects the experience developed about inclusive dance, the
steps followed from a simple choreography to achieve the production of a show.
The main goal of this work was to create conditions for individuals with cerebral
palsy to be able to perform choreographies with high artistic level and actively
participate in rehearsals and Inclusive dance performances.
There will be referred the main contributions that this activity brought to the
stakeholders.
The Inclusive Dance focuses on the possibilities, that people have within them
while searching a way of being for them to feel active and respected. The idea
was to use this form of art as a tool for people to express themselves. And with
that work, which was centered in the different skills and in the variety of bodies,
we are compelled to think of movement and of body in a different way.
Reported are also the steps and procedures used to apply a project to a
program of support and finance of the Instituto Nacional de Reabilitação.
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Resumé
Cette thèse reflète l'expérience développée sur la danse inclusive, les étapes
suivies dés une simple chorégraphie jusqu'à

la production d'un spectacle.

L'objectif principal de ce travail était de créer des conditions pour les personnes
avec paralysie cérébrale pour être en mesure d'effectuer des chorégraphies
avec un niveau artistique élevé et de participer activement aux répétitions et
des spectacles de danse inclusive.

Seront énumérés les principales contributions que cette activité a apportée aux
intervenants.

La danse inclusive se concentre sur les possibilités des gens tout en
recherchant une manière de les faire sentir actives et respectées. L'idée était
d'utiliser cette forme d'art comme un outil pour les gens de s'exprimer. Et avec
ce travail, qui était centrée dans les différentes compétences et dans la variété
des corps, nous sommes obligés de penser le mouvement et le corps d'une
façon différente.

Également on décrit les étapes et les procédures utilisées pour l'application
d'un projet à un programme d'appui et de financement de l'Instituto Nacional de
Reabilitação.
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Introdução

A presente dissertação realizada no âmbito do segundo ciclo de mestrado em
actividade física adaptada, na Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto, foi orientada pelo Professor Doutor Rui Corredeira.
A dissertação remete-nos para um estudo descritivo acerca de uma temática
sobre a qual procuramos expôr toda uma experiência vivenciada. O estudo
proporciona-nos uma forma de divulgação e simultaneamente de controlo da
mesma, informação essa que deve ser comunicada a todos os intervenientes
(Pires, 1995).
Neste sentido e tendo por base, toda a experiência vivenciada na área da
Dança Inclusiva, achamos que seria de todo o interesse transmitir o
conhecimento empírico adquirido e encontrar a partir desta a metodologia para
o validar e transmitir.
Todo processo de Dança Inclusiva descrito reporta todo o trabalho
desenvolvido com indivíduos portadores de Paralisia Cerebral e reflecte os
processos efectuados e caminhos traçados de forma a promover a sua
inclusão quer com os demais bailarinos, quer o contributo para sua relação
com a sociedade.

1 A_ju_dança – libertar este corpo que me atrapalha

O trabalho reporta-se ao desenvolvimento de um projecto intitulado de
“A_ju_dança” ao longo do qual tentamos resumir as razões que
remeteram à sua génese e posteriormente aos resultados que daí
advieram.
O A_ju_dança surgiu em primeiro lugar, como um projecto de um
espectáculo de dança revestido de cariz beneficente resultante de uma
parceria com uma escola de bailado. O principal intuito, prendeu-se com
a angariação de fundos para ajudar à sobrevivência de uma Secção de
1

Desporto Adaptado (SDA). Esta secção, inserida num clube desportivo
proporciona a participação de jovens com deficiência em diversas
actividades promovendo a inclusão na sociedade.

Em 2005 a Secção de Desporto Adaptado do Estrela e Vigorosa Sport
(EVS) vivia sérias dificuldades de financiamento para a realização das
suas actividades. Dadas as circunstâncias e a relação pessoal com a
Professora Margarida Valle, Directora do Estúdio de Dança Margarida
Valle (EDMV) e após a partilha de um vídeo com uma experiência
coreográfica de Dança Inclusiva, nasceu a ideia de criação de um
espectáculo de beneficência para assim suplantar as necessidades
anteriormente referidas da SDA. Surge assim o primeiro espectáculo
com o nome “A dança, Movimento na vida” que dá origem à parceria
com a EDMV e depois ao projecto A_ju_dança.
Desta forma descrevemos em seguida, o que foi realizado desde a
concepção até aos resultados de todo o caminho percorrido.
Em simultâneo esta descrição transcreverá as experiências pessoais
desenvolvidas na área da dança, na utilização da dança como factor
reabilitativo e terapêutico ao longo da actividade profissional do autor, as
motivações que o moveram, bem como o registo dos resultados daí
provenientes.
A dança representou deste modo e em primeiro lugar, num aspecto
estritamente pessoal, factor fundamental da reabilitação pessoal do
autor, tendo contribuído para a superação da incapacidade provocada
por um estado agudo de doença. Revelou-se uma ferramenta essencial
para a inversão do processo e de motivação para a utilizar em prol dos
outros.
Apresentamos também as instituições onde este projecto foi dinamizado:
•

Estrela e Vigorosa Sport (1994) – Promoção da acessibilidade da
prática da actividade desportiva a pessoas com deficiência.
Criação da Secção de Desporto Adaptado, a qual tem sido por
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nós dirigida ao longo deste período, organizando, desenvolvendo
e adaptando de acordo com a procura e suporte financeiro.
•

EDMV (2005) – Criação da parceria, um conjunto de actividades,
desde o ensino da dança, até à génese deste projecto, abrindo
portas e modificando atitudes. Em suma, promovendo a inclusão.
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Revisão da Literatura

2 Deficiência
2.1 Deficiência motora
Antes de definirmos o que se entende por Paralisia Cerebral, focar-nos-emos
nos conceitos de deficiência, incapacidade e de desvantagem (handicap) tendo
por base o Manual de classificação das consequências das Doenças, da
Organização Mundial de Saúde (O.M.S.), de 1976, que apresenta três
classificações distintas e independentes.
Devido às limitações do modelo médico de doença, o qual só se refere à
etiologia, à patologia e às manifestações, não considerando a relação que têm
com os indivíduos afectados pelas mesmas, houve necessidade de recorrer a
uma

perspectiva

referencial

que

permitisse

compreender

as

suas

consequências.
Desta forma surgiu o manual acima indicado que tenta estabelecer a relação
entre os fenómenos, sobretudo no que se refere a perturbações crónicas e
evolutivas ou irreversíveis.
Modelo médico de doença
Consideramos que existe doença quando ocorre algo de anormal no indivíduo,
quer à nascença (congénito), quer mais tarde (adquirido), devido a uma
sequência de circunstâncias causais (etiologia), as quais provocam alterações
na estrutura ou no funcionamento do corpo (patologia).
Se essas alterações patológicas forem evidentes serão designadas como
“manifestações”, as quais poderão indicar a existência de deficiência.
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Deficiências
No manual acima referido, pode ler-se que as deficiências são:
“...relativas a toda a alteração do corpo ou da aparência
física, de um órgão ou de uma função qualquer que seja a
sua

causa;

em

princípio

as

deficiências

significam

perturbações ao nível do órgão…” (O.M.S., 1976, pág. 35).

Deficiência representa então, qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou
função psicológica, fisiológica ou anatómica (O.M.S., 1976). Estas perdas ou
alterações podem ser temporárias ou permanentes e incluem a existência ou o
aparecimento de uma anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido
ou outra estrutura do corpo ou de um sistema funcional ou mecanismo do
corpo, do qual faz parte o próprio sistema do funcionamento mental.
A característica principal da deficiência é a exteriorização, ou seja só há
deficiência quando o estado patológico se manifesta e descreve a identidade
do indivíduo num momento preciso. Inclui a noção de “perda” e de
“perturbação” e é independente em relação a um certo número de
características associadas.
.Incapacidade
O conceito de incapacidade estabelece a relação entre deficiência e
desvantagem (handicap) e é definido tal como consta do manual da (O.M.S.,
1976, p. 36) que:

“...qualquer redução ou falta (resultante de uma deficiência)
de capacidades para exercer uma actividade de forma, ou
dentro dos limites considerados normais para o ser
humano”
As consequências da deficiência são percepcionadas em termos de
desempenho e actividade funcional do indivíduo.
5

As incapacidades representam as perturbações ao nível dos comportamentos,
capacidades, tarefas, ou competências para executar actividades complexas
ou integradas, que habitualmente se esperam de uma pessoa ou do corpo no
seu todo.
Enquanto o conceito de deficiência se refere às funções próprias de partes do
corpo (órgão ou mecanismo), o conceito de incapacidade representa um desvio
à norma em termos de actuação global do indivíduo e as alterações
constatadas que podem ser temporárias ou permanentes, reversíveis ou
irreversíveis, progressivas ou regressivas.
Caracteriza-se por uma objectivação, isto é o problema manifesto no indivíduo
torna-se objecto quando interfere nas actividades do corpo/indivíduo.
Desvantagem (Handicap)
Houve um consenso na tradução da Língua Inglesa para a nossa língua dos
termos: “Impairments” (Deficiência) e “Disability” (Incapacidade), o mesmo não
acontecendo com o termo “Handicap” que foi traduzido para Desvantagem
dado que o seu significado não é suficientemente delimitado e consensual, ao
nível internacional (S.N.R., 1989).
Segundo a O.M.S. (1976) a desvantagem (handicap) define-se como:

“...um impedimento sofrido por um dado indivíduo,
resultante de uma deficiência ou de uma incapacidade, que
lhe limita ou lhe impede o desempenho de uma actividade
considerada normal para esse indivíduo, tendo em atenção
a idade, o sexo, e os factores sócio-culturais…” (O.M.S.,
1976, p. 36)

A desvantagem é pois, um fenómeno social que expressa as consequências
sociais e ambientais, resultantes das deficiências e incapacidades que atingem
o indivíduo e reflecte a adaptação do indivíduo e a sua interacção no meio.
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Caracteriza-se por uma ineficácia no desempenho do indivíduo relativamente
às expectativas que o grupo específico a que ele pertence expressa.
Segundo Rodrigues (1987), os conceitos apresentados integram três aspectos
fundamentais:
a) Temporalidade: Apresentam um carácter estável, mas não imutável
apesar de não ser possível uma total eliminação dos factores que
conduzem ao problema;
b) Perda de Capacidades: Distingue a deficiência da dificuldade.
Enquanto a dificuldade apresenta um carácter mais genérico e de
baixo rendimento numa capacidade existente mas perturbada, na
deficiência existe uma perda de capacidades bem visível e
delimitada.
c) Diminuição da adaptabilidade: A perda de capacidades, inerente à
deficiência, origina dificuldades na relação com o meio sendo esta
dificuldade de integração devida à relação entre as características
pessoais

e

as

características

do

envolvimento,

traduzidas

interdependentemente.
As alterações estruturais ou funcionais que um indivíduo sofre resultam na
modificação do seu perfil funcional. Este facto não impede porém o indivíduo
de ter capacidades e o seu sucesso na participação social depende das
barreiras objectivas e/ou subjectivas que poderão concorrer para eliminar,
reduzir ou criar mais desvantagens.

2.2 Paralisia Cerebral
Na actualidade, o termo Paralisia Cerebral (P.C.) é utilizado para referir o
resultado de uma lesão cerebral que promove a inabilidade, a dificuldade ou o
descontrole dos músculos e de certos movimentos do corpo, isto é da sua
ineficiência. O termo Cerebral refere que a área atingida é o cérebro (sistema
Nervoso Central - S.N.C) e a palavra Paralisia refere-se ao resultado do dano
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provocado no S.N.C. afectando assim os músculos e coordenação motora, das
pessoas nesta condição tão especial, de ser e estar no mundo.
Encontram-se na literatura médica e na literatura desportiva, relacionada com a
Paralisia Cerebral, várias referências sobre a sua definição, as quais apontam
como característica principal o transtorno motor ou perturbação motora,
resultante de uma lesão nos moto-neurónios superiores (cérebro), os quais
regulam a função neuromuscular.
Lockette e colaboradores (1994), refere que o termo se aplica a um grupo de
condições médicas e físicas caracterizadas por uma dificuldade no movimento
voluntário ou controlo motor, segundo Basil (1993), citando Dalmau (1984),
argumenta que o transtorno motor é complexo podendo incluir aumento ou
diminuição do tónus em determinados grupos musculares, alterações da
postura ou equilíbrio e/ou da coordenação e precisão dos movimentos,
situações que são também descritas por Amengual (1992), Bax (1964), Bobath
(1984) e Porretta (1990).
Paralisia Cerebral não é pois sinónimo de doença mas, uma condição médica
especial que frequentemente ocorre em neonatos antes, durante ou logo após
o parto e quase sempre é o resultado da falta de oxigenação do cérebro. As
crianças afectadas por Paralisia Cerebral têm uma perturbação do controle de
suas posturas e dos movimentos do corpo, como consequência de uma lesão
cerebral.
Estas lesões possuem diversas causas, não existindo dois casos semelhantes,
pois algumas crianças têm perturbações subtis, quase imperceptíveis, sendo
"desajeitadas" ao caminhar, falar ou usar as mãos enquanto as acometidas de
lesões cerebrais mais graves, como por exemplo casos de anóxia neonatal,
podem apresentar incapacidade motora acentuada, impossibilidade de falar,
andar e de se tornarem independentes para as suas actividades de vida diária,
como refere Sherrill e seus colaboradores (1986).
A Paralisia Cerebral manifesta-se após uma lesão ocorrida numa ou em mais
áreas cerebrais, que controlam e coordenam o tónus muscular, os reflexos e a
acção (Sherrill e colaboradores, 1986). Sendo assim, de acordo com a
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localização da lesão das áreas cerebrais, as manifestações poderão ser
diferentes.
Bobath (1984) referencia que esta lesão provoca debilitações variáveis, o que é
apoiado por Andrada (1997) quando diz que ela engloba um grupo de
condições de incapacidade, variando grandemente. Esta autora sublinha que é
importante termos em conta que a lesão afecta o cérebro em desenvolvimento
e as suas características de plasticidade, o que levará a desordens motoras
persistentes mas não invariáveis, e muitas vezes alteráveis.
A lesão cerebral é neste sentido, considerada definitiva e não evolutiva,
afectando o cérebro em desenvolvimento (Andrada, 1997; Basil, 1993; Bobath,
1984; Escoval et al., 1992; Heward et al., 1984; Jones, 1984; Little Club, 1959).
Podemos

dizer

que

esta

lesão

ocorre

nos

estádios

precoces

de

desenvolvimento do indivíduo, no entanto não é possível definir com precisão a
altura durante a qual a lesão poderá surgir.
As causas de Paralisia Cerebral são várias. As razões para o seu aparecimento
podem encontrar-se a três níveis:
i.

córtex cerebral;

ii.

núcleos basais;

iii.

e/ou cerebelo.

Elas têm por base a lesão que afecta o cérebro num dos seguintes períodos:
Pré-Natal, Perinatal ou Pós-Natal (Escoval et al., 1992).
De acordo com a tabela seguinte, encontramos como mais frequentes:
A) Problemas durante a gravidez: 60% dos casos
•

Toxicemia gravídica;

•

Anemia Grave (ocorre quando a alimentação materna é muito pobre);

•

Infecções renais e urinárias graves com repercussões para a saúde fetal;

•

Hemorragias;

•

Distúrbios metabólicos graves (ex. Diabetes).

B) Problemas durante e logo após o Parto: 30% dos casos
•

Obstruções pélvicas com sofrimento fetal;

9

•

Anóxia (falta) ou Hipóxia Neonatal (dano por não oxigenação cerebral);

•

Distúrbios circulatórios cerebrais graves ou moderados;

•

Traumatismos no Parto;

•

Infecções pré-natais ou peri-natais que atinjam as mães (ex. Rubéola);

•

Nascimento Prematuro;

•

Icterícia Neonatal Grave (ex. Factor Rh - incompatibilidade sanguínea);

•

Acidente ou Erro Médico (ex. uso indevido de ocitócicos em gestantes de
alto risco;

C) Problemas do Nascimento até os 9 anos: 10% dos casos
•

Asfixia;

•

Fracturas ou feridas penetrantes na cabeça, atingindo o cérebro;

•

Acidentes automobilísticos;

•

Infecções do Sistema Nervoso Central (SNC) a exemplo de Meningites.

Tabela 1: Prevalência da Paralisia Cerebral. (adaptado de Andrada)

De acordo com diversos autores Andrada, (1997); Escoval, (1992); Rodrigues,
(1989);
Os factores que aumentam o risco do surgimento de P.C. são:
•

Convulsões e Índice de Apgar muito baixo (Baixo peso fetal (Importância
do acompanhamento Pré-Natal);

•

Gestantes de Alto risco (com Hipertensão ou Diabetes por exemplo);

•

Idade Materna (acima dos 40 e abaixo dos 16 anos);

Em muitos casos existe uma multiplicidade de factores responsáveis, pelo que
se pode considerar que esta deficiência apresenta uma etiologia multifactorial
das lesões do Sistema Nervoso Central
Com a melhoria dos cuidados perinatais, Andrada, (1997) defende que as
crianças pré-termo têm tido maiores probabilidades de sobrevivência mas por
outro lado, muitas das que sobrevivem podem ficar com sequelas neurológicas
graves, o que, de certa maneira, pode justificar a inalteração da prevalência
dos casos de Paralisia Cerebral nos países desenvolvidos.
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2.2.1 Tipos de Paralisia Cerebral

Dependendo da localização das lesões e áreas do cérebro que foram
afectadas, as manifestações podem ser diferentes. Na paralisia cerebral há um
distúrbio de comunicação entre o cérebro e os músculos.
Existem várias classificações para esta deficiência, o que demonstra a sua
complexidade e heterogeneidade. As classificações encontradas apresentam
vários factores para o agrupamento dos diferentes tipos de Paralisia Cerebral,
como a incidência topográfica, o tipo nosológico, a etiologia, deficiências
associadas (especialmente o nível intelectual e a capacidade de comunicação)
e a severidade do caso.
De acordo com a topografia, diversos autores como Rodrigues (1989), Bobath
(1984) classificam a Paralisia Cerebral como hemiplegia (quando um lado do
corpo está comprometido), diplegia (quando os quatro membros estão
comprometidos mas os membros inferiores são mais acometidos que os
membros superiores) e tetraplegia (quando os quatro membros estão
comprometidos mas os membros superiores são mais acometidos), com
padrões de movimentos característicos.
Outra forma de classificação da Paralisa Cerebral é feita de acordo com os
sinais clínicos, os quais se dividem em:

2.2.2 Paralisia Cerebral Espástica

O córtex controla os pensamentos, os movimentos e as sensações. Uma
anormalidade nele pode resultar na Paralisia Cerebral do tipo Espástica,
caracterizada

por paralisia

e

aumento de

tonicidade

dos

músculos.

A espasticidade é o aumento do tónus causado pela lesão do primeiro neurónio
motor superior, que pode ser observada com o aumento da velocidade do
movimento passivo. A espasticidade faz com que os movimentos da criança
diminuam, tornando mais fácil identificá-la. A forma espástica apresenta as
características de hiperreflexia, fraqueza muscular, clonus, padrões motores
anormais e diminuição da destreza. As crianças espásticas têm menos
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estabilidade postural que leva a menor força e habilidade. Geralmente essas
crianças apresentam-se com flexão dos membros superiores e extensão dos
membros inferiores. Como a espasticidade é predominante em alguns grupos
musculares e não noutros, as deformidades articulares aparecem com
frequência.
Problemas perceptivos, principalmente das relações espaciais, são mais
comuns nesse tipo de paralisia. De acordo com a gravidade da deficiência, sob
o ponto de vista funcional, podem ser classificadas como discreta, leve,
moderada ou grave.

2.2.3 Paralisia Cerebral Atetóide
A forma atetósica apresenta sinais de lesão do sistema extrapiramidal, nos
Gânglios da Base. Os Gânglios da Base ajudam a organizar os movimentos
finos e delicados. Uma anormalidade deles pode resultar na paralisia tipo
Atetóide. Por isso há o aparecimento de movimentos involuntários que se
classificam como atetóides (falta de postura, movimentos involuntários, lentos,
presentes nas extremidades, serpenteantes ou contorcidos, que aumentam
com a excitação, insegurança e esforço para fazer um movimento voluntário e
os movimentos finos e a força muscular são prejudicadas), coreicos
(movimentos

involuntários

rápidos,

na

parte

proximal

do

membro

impossibilitando que o movimento voluntário ocorra) e distónicos (movimentos
atetósicos mantidos com posturas fixas que após um tempo se modificam).

2.2.4 Paralisa Cerebral Atáxica
A ataxia é um distúrbio decorrente de uma lesão no cerebelo. O cerebelo
controla e coordena os movimentos, as posturas e nosso equilíbrio. Uma
anormalidade nele pode resultar na paralisia tipo Atáxica. A atáxia não está
directamente ligada ao tónus muscular mas sim às reacções de equilíbrio. A
criança é quase sempre hipotónica e apresenta instabilidade de movimentos.
As reacções atáxicas são frequentemente observadas na marcha da criança
pela instabilidade do tronco e das cinturas, escapular e pélvica, podendo haver
movimentos trémulos das mãos e fala comprometida. As pessoas com paralisia
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cerebral não conseguem controlar alguns ou todos os seus movimentos.
Apenas algumas pessoas são afectadas em todos. Algumas terão dificuldade
em falar, andar ou usar as mãos. Umas serão capazes de sentar sem suporte
ou ajuda, enquanto outras necessitarão de ajuda para a maioria das tarefas de
vida diária. Por isso, dizemos que são pessoas com distúrbios de eficiência
física, e não apenas deficientes ou paralíticas. A atáxia é mais observada em
casos cirúrgicos de remoção de tumores cerebrais.
Paralisia Cerebral Mista

Na forma mista, combinam-se características da Paralisia Cerebral espástica,
atetósica e atáxica. Nestes casos o tónus muscular tem um padrão mutante e a
criança pode manifestar os diferentes tipos das classificações anteriores
durante seu crescimento separadamente ou em simultâneo.
Não há medicação nem intervenções cirúrgicas que possam “curar” uma
paralisia cerebral, havendo porém, diversas e inovadoras possibilidades de
melhorar e reduzir a sua causalidade. Estes progressos não são súbitos, mas
demorados, avançando progressivamente e na dependência directa da
inovação tecnológica, sendo disso exemplo o uso da Informática na Educação
e a domótica na melhoria da condição de vida.
Como referem Lockette e colaboradores (1994), bem como Porretta, (1990)
além do transtorno motor, esta deficiência apresenta também, como
característica marcante o facto de estar associada a outros problemas, os
quais dependem da causa e da zona cerebral envolvida.
Existem referências a limitações na fala e na linguagem, dificuldades de visão,
de audição, distúrbios na percepção, dificuldades intelectuais, desordens
convulsivas, patologias ortopédicas, desordens emocionais e problemas
sociais.
Os indivíduos com PC podem apresentar outras complicações associadas,
nem todas relacionadas com as lesões cerebrais. Referenciamos apenas os
que mais frequentemente se manifestam:
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•

Epilepsia: é comum ocorrerem convulsões ou crises epilépticas,
de maior ou menor intensidade e dentro das mais variadas formas
desta manifestação neurológica, sendo mais comuns no período
pré-escolar, estando associadas ao prognóstico e à evolução de
outros problemas que atingem um indivíduo com paralisia
cerebral.

•

Deficiência Mental: com uma ocorrência de aproximadamente
50% dos casos, tem levado a distorções e preconceitos acerca
dos potenciais destes portadores de deficiência, devendo-se
diferenciar os diversos graus de comprometimento mental de
cada criança, baseando-se em acompanhamento especializado e
evolutivo das mesmas.

•

Deficiências Visuais: ocorrem casos de baixa-visão, estrabismos
e

erros

de

refracção,

que

podem

ser

precocemente

diagnosticados e tratados, com bom prognóstico oftalmológico,
devendo-se intensificar sua diagnose com os novos avanços em
tecnologia e a correcção preventiva de danos, com uso de lentes
[óculos] ainda nos primeiros anos de vida.
•

Dificuldades de Aprendizagem: as crianças com P.C. podem
apresentar algum tipo de problema de aprendizagem, o que não
significa que elas não possam ou não consigam aprender,
necessitando apenas de recursos aprimorados de Educação
Especial, integração social em Escolas Regulares, uso de
Recursos Tecnológicos, a exemplo do uso de Computadores e
outros aparelhos informatizados para o estímulo e a busca de
meios de comunicação e aprendizagem inovadores para PC.

•

Dificuldades de Fala e Alimentação: devido à lesão cerebral
ocorrida, muitas crianças com P.C. apresentam problemas de
comunicação verbal e dificuldades para se alimentar, devido ao
tónus flutuante dos músculos da face, o que prejudica a pronúncia
das palavras com movimentos correctos, podendo-se recorrer a
tratamentos especializados e orientação fonoaudiológica, a fim de
minimizar e até resolver alguns destes distúrbios. E para as
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crianças que não falam, já contamos com meios de comunicação
alternativa e as linguagens através de símbolos, como o método
Bliss, que associados aos recursos informatizados podem
auxiliar, a exemplo dos sintetizadores de fala, a expressão dos
pensamentos e afectos de um portador de paralisia cerebral.
•

Outros problemas: dificuldades auditivas,
sensoriais,

escoliose,

odontológicos,
problemas

contraturas

salivação

podem

surgir

disartria, défices

musculares,

incontrolável,
associados

etc...:
ou

problemas

Todos

estes

isoladamente

na

dependência directa do tipo de PC que a criança apresentar, já
que seus défices motores afectam sua psicomotricidade e seu
comportamento emocional e social, que podem resultar num
desenvolvimento global atrasado, que muitas vezes ainda é
confundido com capacidade cognitiva pobre, gerando uma
imagem preconceituosa sobre as capacidades e potencialidades
para vida independente e autónoma de portadores de Paralisia
Cerebral.
Segundo Lockette e colaboradores (1994), aproximadamente 60% dos atletas
com Paralisia Cerebral e, 25% a 50% da população pediátrica com esta
deficiência, demonstram desordens perceptivo-motoras; em cerca 25% da
população observam-se desordens convulsivas, com maior frequência nos
indivíduos

hemiplégicos;

aproximadamente

metade

da

população

tem

dificuldades visuais, sendo o estrabismo a situação mais frequente; a disartria
aparece em muitos casos, especialmente nos atetósicos.
Escoval (1992) por seu lado refere problemas de memória, de atenção e de
raciocínio, além da generalidade das desordens descritas. Chama ainda à
atenção para outras desvantagens associadas à deficiência, relativas ao
impacto negativo do aspecto físico destes indivíduos e à limitação da sua
mobilidade, acrescentando ainda, que a atitude do meio envolvente pode ser
importante para ultrapassar, ou não, os problemas emocionais, resultantes da
necessidade de integração e normalização, pois a sua acção leva o indivíduo a
adquirir um conjunto de comportamentos que “...variarão consoante as atitudes
e reacções desse meio”.

Portanto, para esta autora, a acção social destes
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indivíduos pode ser prejudicada pela sua deficiência, e pela forma como o meio
reage a ela. Para além destes problemas, salienta que o “...desenvolvimento
motor e as aquisições que fariam normalmente ao longo do seu crescimento
podem ser retardados.”
A este propósito, Shephard (1990), afirma existirem problemas ao nível da
existência de reflexos anormais, hiperquinésia, impulsividade, epilepsia,
deficiências atencionais, dificuldades de aprendizagem, desordens perceptivomotoras, surdez, dificuldades visuais e problemas de comunicação.
Rodrigues (1989; 1998) cita um estudo de Foley (1983), no qual foram
comparados 165 casos de atetose com 218 casos de
(paraplegias

e

espasticidade

tetraplegias), no qual se concluíu que a população espástica

apresentava múltiplas e disseminadas lesões, evidenciando problemas
perceptivos, dificuldades intelectuais, EEG e CT anormais e uma alta incidência
de epilepsia, enquanto que a população atetósica, pelo contrário, porque a sua
lesão é limitada práticamente aos gânglios basais, as dificuldades perceptivas
são menos frequentes, o nível de inteligência pode ser alto, o EEG e CT são
normais e a epilepsia rara.

2.3 Atendimento para a Paralisia Cerebral
Para o atendimento a indivíduos com Paralisia Cerebral, são necessários
diferentes profissionais, ou seja, uma equipa multiprofissional e interdisciplinar
integrada para optimizar este tipo especial de atendimento. Entre os principais
profissionais que prestam atendimento às pessoas com PC destacam-se os
seguintes:
•

Assistentes Sociais

•

Terapeutas Ocupacionais (T.O)

•

Neuro-Pediatras

•

Terapeutas da fala

•

Fisioterapeutas

•

Psicopedagogos

•

Psiquiatras infantis

•

Psicólogos
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•

Educadores (Professores especializados em Educação Especial e
Informática aplicada à Educação)

•

Psicomotricistas

•

Terapeutas Corporais

•

Fisiatras

•

Ortopedistas

2.3.1 Tratamentos Importantes

Os tratamentos considerados mais importantes no processo de reabilitação,
habilitação e desenvolvimento das potencialidades de pessoas com Paralisia
Cerebral, são:
•

Tratamento Ortopédico Especializado

•

Tratamento Odontológico Especializado

•

Estimulação Precoce e Cuidados Neonatológicos

•

Tratamento Oftalmológico Precoce

•

Intervenção com Educação Física Especializada

•

Utilização de Órteses e Próteses
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3 A Dança
A Dança, na sua perspectiva de arte, favorece a expansão de percepções,
emoções e valores. Através da interacção com diversos materiais artísticos,
tais como o desenho, a pintura, a escultura, a colagem ou a construção,
podemos estimular a reflexão sobre o ver e o sentir no processo pessoal e
universal do ser humano.

3.1 A história da dança
Dançar é definido como uma manifestação instintiva do ser humano. Antes de
polir a pedra e construir abrigos, os homens já se movimentavam ritmicamente
para poderem aquecer-se e comunicar entre si.
Segundo certas correntes da antropologia, as primeiras danças humanas eram
individuais e relacionavam-se com a conquista amorosa.
Acredita-se que o acto de dançar seja tão antigo quanto a capacidade humana
de se locomover na posição bípede Bramble & Lieberman, (2004), estimando
se, de acordo com Sachs (1937) e Langer (2006) que as suas origens sejam
bem mais antigas. Dançar envolve mais do que simplesmente o acto de
movimentar-se. Na dança, estão inseridas possibilidades múltiplas de contacto
com

o

mundo

numa

linguagem

particular

que

propicia

interacção,

comunicação, movimentação corporal e de uma actuação física no ambiente.
As danças colectivas também aparecem na origem da civilização e a sua
função associava-se à adoração das forças superiores ou dos espíritos para
obterem êxito em expedições guerreiras ou de caça ou ainda para solicitar bom
tempo e chuva.
O desenvolvimento da sensibilidade artística determinou a configuração da
dança como manifestação estética. No antigo Egipto, 20 séculos antes da era
cristã, já se realizavam as chamadas danças astro teológicas em homenagem
ao Deus Osíris.
Na Grécia clássica, a dança era frequentemente vinculada aos jogos, em
especial aos olímpicos.
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Com o Renascimento, a dança teatral, virtualmente extinta em séculos
anteriores, reapareceu com força nos cenários cortesãos e palacianos. Uma
das danças cortesãs de execução mais complexa foi o “minuete”, seguida da
valsa, considerada uma dança cortesã por excelência, a partir da qual se deu a
passagem da dança em grupo ao baile de pares.
A configuração de um género de dança circunscrito ao âmbito teatral
determinou o estabelecimento de uma disciplina artística que, em primeira
instância, ocasionou o desenvolvimento do ballet , criando mais tarde, um
universo dentro do qual se desenvolveram géneros como o “music-hall”, o
sapateado e o “swing”.
A divulgação da dança também se deu fora do mundo do espectáculo,
principalmente nas tradições populares.
Assim, em sentido geral, a dança constitui-se como a arte de mover o corpo
segundo uma certa relação entre tempo e espaço, estabelecida graças a um
ritmo e uma composição coreográfica.

3.1.1 A história do ballet moderno
A dança contemporânea, mais conhecida por ballet moderno, foi criada no
início do século XX e ainda preserva o uso de pontas e gestos muito próximos
do ballet clássico.
Neste estilo de dança as coreografias começam a ter ideologias diferentes.
Deixa de ser uma história que se segue uma sequência de factos lógicos, para
se constituir como um conjunto de muitos passos do ballet clássico misturados
com sentimentos.
As roupas usadas no ballet moderno são, geralmente “collants” e malhas, tal
como numa aula normal, conferindo maior liberdade de movimentos aos
bailarinos. É o estilo que esquecerá os passos clássicos, com movimentos
harmónicos e delicados, dando ênfase aos movimentos corporais assimétricos.
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Entre os pioneiros do movimento estão as americanas: Isadora Duncan, Loie
Fuller e Ruth St. Denis; o suíço Emile Jacques-Dalcroise e o húngaro Rudolf
Laban.
Isadora Duncan foi a mais espontânea, dançando descalça e vestindo túnicas
soltas. Não permitia cenários que pudessem desviar a atenção da plateia.
Isadora ignorava os movimentos convencionais, sendo os seus inspirados pela
natureza, pela música clássica e pelas tragédias gregas.
As religiões orientais inspiraram as danças de Ruth St. Denis. Ela e o seu
marido, Ted Shawn, abriram uma famosa escola em Los Angeles, a
Denishawn. Muitos dos seus alunos, entre os quais Martha Graham,
desenvolveram

estilos

mais

pessoais

e

formaram

as

suas

próprias

companhias.
A dança moderna voltou ao início básico da dança, liberta de artifícios e temas
fantásticos. Era um meio do artista poder expressar os seus sentimentos de um
modo mais actual. Explora as possibilidades motoras do corpo humano, utiliza
o dinamismo, o espaço e o ritmo corporal em movimentos.
Os grupos de dança contemporânea, normalmente são fundados por uma
personalidade, que é o seu coreógrafo e director, sendo por isso individualistas
e tendo suas próprias características.
A dança moderna desenvolveu-se principalmente nos Estados Unidos, onde
não havia uma tradição clássica, e na Alemanha, pela particularidade do povo
alemão gostar de manter suas características próprias evitando influências
externas.

3.1.2 História do Jazz dance
O Jazz é uma forma de expressão pessoal criada e sustentada pelo improviso.
Na sua origem a Dança Jazz tem raízes essencialmente populares. Com uma
evolução inicial paralela à da música Jazz, surgiu nos E.U.A no final do século
passado. Pode afirmar-se, que nasceu directamente da cultura negra.
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No início, nas viagens dos navios negreiros da África para os Estados Unidos,
os negros que não morriam de doenças eram obrigados a dançar para
manterem a saúde.
As danças tradicionais dos senhores brancos eram as polcas, as valsas e as
quadrilhas, e os negros imitavam-nos para os ridicularizarem, mas dançavam
de acordo com a visão que tinham da cultura europeia, e misturando um pouco
com as danças que conheciam, utilizando instrumentos da sua cultura. Dessa
forma, surgiu o jazz, que era uma mistura da imitação dos ritmos europeus com
os costumes naturais dos negros.
Em 1740, os tambores foram proibidos no sul dos Estados Unidos para evitar
insurreições dos negros. Assim, para executar suas danças, eles foram
obrigados a improvisar com outras formas de som, como palmas e sapateados
e o banjo. Mais uma vez, a dança dos negros dava um salto, aproximando
ainda mais com o jazz que conhecemos actualmente. No início deste século,
as danças afro-americanas começaram a entrar para os salões, e a sofrer
novas influências como do “can-can” e do “charleston”, principalmente. Logo,
essa dança que se pode até chamar de “mista”, tomou conta dos palcos da
Broadway, transformando-se na conhecida comédia musical que, por sua vez,
é o segundo nome dado à dança mais conhecida como jazz.
Modern Jazz dance, Soul Jazz, Rock Jazz, Disco Jazz, Free Style e Jazz, são
algumas das designações, que hoje em dia são utilizadas para denominar os
numerosos aspectos de que se reveste esta forma de expressão artística. Além
destas designações, a generalização, tem sido frequentemente exagerada a
ponto de considerar determinadas formas de ginástica ou actividade física,
como fazendo parte do mesmo grupo.
Jack Cole é por alguns considerado o pai da dança Jazz, tendo sido um dos
primeiros a interligar os fundamentos da Dança Moderna e a sua técnica de
parcialização das partes do corpo. A sua técnica viria a influenciar toda uma
geração como Matt Mattox, entre outros.
O jazz possui certas características marcantes, incluindo a parcialização, uma
explosão de energia que se irradia dos quadris e um ritmo pulsante que dá o
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balanço certo e confere qualidade ao movimento. O comentário artístico e
crítico, considera o jazz uma dança de pouco valor coreográfico, por ser uma
mistura de vários estilos pessoais que derivam de um processo de
improvisação, que, depois de organizado constituem uma coreografia.
As diferentes técnicas do Jazz, têm demonstrado que muitos princípios foram
herdados do Ballet Clássico e da dança Moderna, e alguns professores têm
divulgado e desenvolvido os seus métodos de fundamentação técnica para a
formação do bailarino cada vez mais ecléticos. Poucos sabem qual será o
futuro e as suas novas influências, mas o que se pode afirmar é que até hoje, o
Jazz tem sido uma das formas mais importantes da expressão artística.

3.2 Dança e Educação
Na Teoria de Movimento desenvolvida por R. Laban (1870-1958), considerado
o pai da dança educativa, acreditava que as diferentes mensagens que cada
ser humano traz dentro de si são a maior riqueza de uma sociedade como a
nossa, que depende do grupo e vive para ele.
As concepções expressas por Laban sobre o movimento humano causaram
grande impacto e passaram a influenciar os trabalhos desenvolvidos em áreas
como a Educação, a Psicologia, a Fonoaudiologia, o Teatro, a Dança, a
Música, as artes e também a Educação Física.
Nos nossos dias cada vez mais nos consciencializamos da importância da
dança como forma de expressão do ser humano. A dança hoje é percebida
pelo seu valor em si, muito mais do que um passatempo, um divertimento ou
um ornamento.
Na educação, ela deve estar voltada para o desenvolvimento global da criança
e do adolescente favorecendo todo o tipo de aprendizagens de que eles
necessitam.
A dança educativa revela a alegria de se descobrir através da exploração do
próprio corpo e das qualidades de movimento.
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Uma vez entendida a riqueza das possibilidades de movimento de uma pessoa,
torna-se impossível reduzir o ensino da dança, a uma mera e simples repetição
de alguns passos e gestos. Foi precisa uma nova perspectiva para dar conta
das variações quase infinitas deles.
Tradicionalmente, a dança é algo para ser “apresentado e visto”. No mundo
contemporâneo, entretanto, esta barreira entre o artista e o público tem-se
desvanecido.
O desafio agora é estabelecer um diálogo mais próximo também entre a arte e
a educação numa mesma actividade, visando proporcionar vivências de dança
que articulem a criação pessoal e colectiva de movimentos, a apreciação e o
conhecimento da dança de modo a integrar a razão e a sensibilidade, o
individual e o colectivo, a arte e a educação.
Através da utilização de uma metodologia específica, procura-se o alcance de
qualidades físicas e psíquicas próprias da infância e da adolescência.

3.2.1 Dança e desenvolvimento
A dança na vida das crianças, é fundamental, não apenas para a sua formação
artística como para a sua integração social. Tudo porque a dança desenvolve
os estímulos:
•

Táctil - Sentir os movimentos e seus benefícios para seu corpo.

•

Visual - Ver os movimentos e transformá-los em actos.

•

Auditivo - Ouvir música e dominar o seu ritmo.

•

Afectivo - Emoções e sentimentos transpostos na coreografia

•

Cognitivo - Raciocínio, ritmo, coordenação.

•

Motor - Esquema corporal.

As actividades propostas visam o desenvolvimento da coordenação motora, do
equilíbrio e da flexibilidade.
Através dela são também trabalhados aspectos tais como: criatividade,
musicalidade, socialização e o conhecimento da dança em si.
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Na fase da pré-escola, as aulas possuem um carácter lúdico e dinâmico,
quando a criança tem oportunidade de trabalhar o conhecimento do corpo,
noções de espaço e lateralidade, utilizando os seus movimentos naturais.
Gradualmente, as exigências técnicas vão aumentando, respeitando sempre as
condições físicas e psíquicas de cada idade, necessidades globais e
aspirações dos estudantes.
A dança proporciona, na Educação, elementos significativos que favorecem o
desenvolvimento do Ser Humano.

3.3 A Dança Terapêutica
A Dança Terapêutica foi um método criado pela mestre da dança, a argentina
Maria Fux que há mais de meio século tem promovido a comunicação e a
integração das pessoas com o mundo. Procurando dar-lhes confiança para
abandonar o, “eu não posso”, substituindo por uma nova atitude do corpo que
diz ”Sim, sou capaz”.
A Dança Terapêutica nasceu dos ”insights” e intuições artísticas de Maria Fux,
fruto de uma vida de trabalho dedicada ao movimento e suas múltiplas
possibilidades criativas com a intenção de encontrar o outro e auxiliá-lo,
através da sua dança, a encontrar caminhos, superar desafios e viver mais
feliz.
Através de elementos e propostas criativas, a Dança Terapêutica de Maria Fux
estimula os movimentos do corpo que estão escondidos dentro dele –
rompendo padrões cristalizados, despertando áreas adormecidas em todo o
corpo.
O desenvolvimento contínuo da Dança Terapêutica contribui para a
emancipação do ser humano pois promove não somente transformações no
corpo de quem a pratica, mas auxilia o outro a ver caminhos, a buscar posturas
positivas diante da vida.
Qualquer que seja o tipo ou a gravidade de um problema há sempre algo que
se pode modificar. Através do movimento acontecem mudanças não apenas
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físicas mas também no nosso sentir e viver. Quando dançamos, expressamos
não somente a beleza, a alegria, a ternura mas também os medos, a raiva, a
tristeza, a angústia, a dor. Cada um, destes estados humanos configura
personagens que vivem dentro de nós e que lutam para sair com a mesma
intensidade com que resistimos muitas vezes em deixá-los aflorar ou
simplesmente de reconhecer como nossos. E é através da dança, mais que da
palavra, que conseguimos encontrar essa saída explica Maria Fux.
Toda a experiência artística de Maria Fux, transportada para a vida quotidiana
através do método da dança Terapêutica revolucionou, desde então, a
concepção de dança no mundo.
Há seis décadas que Maria Fux vem integrando, educando e ajudando jovens,
crianças e adultos com ou sem necessidades especiais através dos recursos
artísticos, educativos e terapêuticos da dança. Como refere o que a Dança
Terapêutica faz é estimular as potencialidades que todos têm, mas que estão
confinadas dentro do corpo.
Para Maria Fux, a Dança Terapêutica é para ser vivenciada, serve para
transformar em movimento as emoções e os sentimentos do Ser Humano. A
Dança Terapêutica é comunicação, integração e não “interpretação” porque
não nasceu com este espírito. Ela afirma-se como não sendo Psicóloga mas
sim uma artista da dança que com a sua experiência profissional tem
promovido a transformação de milhares de pessoas em todo o mundo.
As bases da dança Terapêutica são os contrastes, tal como acontece na vida.
Por isso, no seu trabalho Maria Fux utiliza diversos elementos e propostas
criativas para estimular o movimento tais como: a natureza, os sons e ritmos
internos do corpo (respiração, ritmo do coração, pulsação, …), palavras,
imagens, papel colorido, reflectores de luz, elásticos, balões coloridos, tecidos,
música, silêncio entre outros.
Como um dos recursos estimulantes, a inspiradora da Dança Terapêutica
utiliza palavras-chave que mobilizam o trabalho e são na sua maioria, palavras
nascidas do próprio corpo ,entre elas: a ternura, o limite, as raízes, o espaço, o
chão, o não posso, o posso, a energia, a sombra, entre outras. As palavras têm
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ritmos e vibração que se transformam em formas expressivas e penetram em
nós, interagem em nossos corpos de acordo com a nossa sensibilidade. Ao dar
vida e forma, às palavras e objectos percebemos que estamos vivos e o corpo
ao movimentar-se revela a sua verdade segundo Fux (1983).
Com a Dança Terapêutica é sempre possível a recuperação psicofísica e a
expressão de pessoas com diferentes tipos de deficiência.
Ainda segundo Fux (1983), mesmo perante grandes limitações o movimento
jamais deve ser induzido, mas sim, conduzido. Maria Fux sempre trabalhou
com grupos heterogéneos de pessoas e com diferentes problemas tais como: a
ansiedade, os desequilíbrios, a falta de auto-estima, a timidez, a obesidade, a
depressão e distintas deficiências sejam elas sensoriais, motoras ou mentais.
A sua metodologia promove a consciencialização e a auto-descoberta, que
fazem com que o indivíduo desperte para possibilidades ainda não percebidas,
criando um novo olhar sobre si mesmo.

Trabalhos como os de Castro (1992); Koch e colaboradores (2007), Peto
(2000), Farr (1997), Fux (1983), Chace citado por Abreu e Silva (1977), entre
outros, direccionam-se para um terreno promissor entre a relação do trabalho
psicológico com a arte da dança. Estas “terapias pela dança” propiciam
aumento de auto-estima, da saúde corporal, da vitalidade, da auto consciência,
e ainda para de uma ampliação da consciência corporal e de uma apropriação
do paciente de seu corpo. Esse é fundamentalmente um factor valioso na
busca de uma melhor qualidade de vida.

3.4 Dança Inclusiva
3.4.1 Inclusão pela participação em actividades de cariz cultural
A investigação sobre o mundo da vida das crianças que sofrem limitações
motoras levou-nos a reflectir sobre as práticas de terapia e reabilitação
dirigidas ao corpo das crianças (por exemplo, Bleeker & Mulderij 1992; Mulderij,
1996, 2000; Toombs, 1988; van Manen, 1998). Durante algum tempo o modelo
de desenvolvimento típico foi usado como quadro de referência e definiu o
calendário para o tratamento e reabilitação (Mulderij, 2000). A constatação das
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diferenças entre os organismos das crianças com deficiência e os daquelas
que a não tinham, resultou de uma suposição do dualismo entre a mente e o
corpo. Tornar-se consciente do corpo como uma entidade em movimento, ou
vendo-se a si mesmo através do corpo faz com que a mente e o corpo sejam
controlados à distância. O dualismo resultante sai da inspiração para a dança
ser algo que vem de fora do corpo (não a alma ou o espírito de dentro), e o
corpo é mecanizado em algo que é treinado e afinado. Este dualismo foi
sublinhado como a tensão entre objecto e sujeito, ou ter e ser um corpo
(Paterson & Hughes, 1999).
Bleeker e Mulderij (1992) descrevem a história de uma rapariga jovem, Janet,
que queria participar numa aula de dança jazz como a sua vizinha. A mãe de
Janet repetidamente explicou-lhe que era demasiado difícil, enquanto
silenciosamente mantinha a esperança de que um dia a sua filha fosse capaz
de o fazer. A resposta dos especialistas de reabilitação que usam tipicamente
como quadro de referência o desenvolvimento motor seria” A Janet não tem
uma visão realista das suas limitações físicas”. Contudo, esta resposta, é
contrária aos desejos da criança e dos pais e transfere a responsabilidade na
aceitação que a criança tenha do fosso que separa a forma como o seu corpo
se move e os movimentos tradicionais de dança jazz. Como refere Davis
(1989) em vez de se focarem no objectivo que seria a dança, a percepção que
Janet faz da falta de capacidade de movimentos passa a ser o foco. A relação
crítica entre o objectivo, as capacidades da Janet, e os constrangimentos e
características do meio, foram ignorados. Bem como as escolhas da forma de
movimento direccionado à realização do objectivo, foram desacreditados (Davis
& Burton, 1991).
E, no entanto, ainda há uma contradição inerente além do cenário clínico e
educacional do ballet, danças de salão ou dança moderna e as pessoas que
usam cadeiras de rodas. As percepções de dança e quem dança resultaram na
dança em cadeiras de rodas a ser apresentada na secção de "Artes" dos
jornais como uma espécie de curiosidade e novidade (Anderson, 2001; Blau,
1997). Davis (1995) sugere que as razões da nossa dificuldade em aceitar a
singularidade das pessoas, neste caso, a legitimidade da dança de cadeiras de
rodas como uma forma de dança, são as normas de capacidade física que nós
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retemos. O desejo inerente de comparar as pessoas com essas normas tem
sido denominado ableísmo. O termo ableísmo (do inglês able - hábil) é um
neologismo que descreve a discriminação que prejudica as pessoas com algum
tipo de deficiência em favor das pessoas não deficientes (normais ou hábeis).
De acordo com Davis (1995), socorrendo-se de outros autores, há três
pressupostos subjacentes ao ableísmo. Primeiro, as pessoas com limitações
de actividade são considerados figuras trágicas, as vítimas que tentam
camuflar a sua dor e lidar com a vida num mundo fisicamente capaz da melhor
maneira possível, através do ajuste e acomodação (Hughes & Paterson, 1997).
Em segundo lugar, a deficiência, quando vista como um fenómeno biológico,
torna-se um problema individual que pode ser potencialmente corrigido através
de intervenção e de um maior empenhamento (Phillips, 1992).
Em terceiro lugar, pessoas com limitações de actividade são, necessariamente,
dependentes e que precisam de apoio físico e psicológico, pois não podem
cumprir as normas culturais de produtividade e autonomia (Papadimitriou,
2001).

O

resultado

dessas

hipóteses

ao

longo

dos

tempos

foi

a

institucionalização do "papel" de pessoas com deficiência, muitas vezes
impedindo a pessoa de assumir outros papéis mais positivos, como poeta,
actor, artista, ou dançarino (Gill, 1997; Goodley & Moore, 2000 ).
O corpo vivido é o campo da experiência do bailarino e da plateia (Horton
Fraleigh, 1987). Utilizando o método descritivo da fenomenologia, Horton
Fraleigh desenvolveu uma perspectiva estética da dança que era dualista na
sua fundação, ou seja, o corpo não pode ser reduzido a um objecto. Esta
profissional questiona a noção do corpo como um instrumento de dança e do
movimento como meio da mesma. Ela argumenta que o corpo é o sujeito da
dança, não o seu instrumento. A mente e o corpo são um só elemento em
acção. Para Horton (1987) dança exige a concentração de toda a pessoa como
um corpo pensante, não como uma mente no comando de algo dissociável,
chamado corpo.
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Sheets-Johnstone (1999) sugere mesmo que nós nos descobrimos através do
movimento e construímos um reportório de "Eu posso", mantendo assim em
aberto um reportório de possibilidades individuais.
Uma consequência da separação da mente do corpo é a tendência para ver a
preparação dos bailarinos unicamente como o treino do corpo. A partir desta
perspectiva, o corpo é visto como lapidado e moldado através da precisão
mecânica na forma e no desempenho de um bailarino. Em contraste, e como
defende Horton (1987) quando a mente e o corpo são vistos como um só, o
“eu” no seu todo é tal como o corpo sentido, vivido e lembrado (besouled,
bespirited and beminded) que produzem as acções tomadas e as escolhas
feitas. O fenómeno da dança é pois deste modo reduzido a uma perspectiva
estética da dança em que se prevê a sua estrutura básica, se descrevem os
seus valores experimentais, e destacam a sua importância como arte
encarnada numa determinada corporalidade.
Um bailarino de sucesso é entendido como alguém que possui a mente e o
corpo como um todo em acção. O corpo é mutável, e pode ser definido pelo
bailarino, porque ele é a continuação da mente. O movimento torna-se o
produto de escolhas livres podendo o bailarino ser criativo na interpretação do
que é o corpo, do que pode fazer, e do que pode expressar afastando as
fronteiras das limitações, sejam elas pessoais ou impostas externamente.
"Quando eu danço assumo um novo corpo" (Horton Fraleigh, 1987, p. 39). Ao
dançar, o bailarino não se limita a ser ele mesmo. Os movimentos funcionais
das tarefas diárias são substituídos por movimentos que não têm nenhum
propósito intrínseco além do seu valor estético. Os movimentos habituais das
actividades diárias são transformados e substituídos por movimentos e energia
que é libertada, criativa e expressiva. O bailarino, é contudo, limitado pelas
restrições impostas pelo seu organismo, as capacidades do seu corpo, e a
vontade de desafiar os limites e ser ousado nas suas interpretações. À medida
que cada movimento é dominado, novos limites são criados. Os limites do
corpo são ampliados à medida que os obstáculos de tempo e espaço são
ultrapassados. As diversas qualidades valorizadas na dança reflectem
metáforas de um corpo que é vital. A dança é, como sustenta Horton (1987) ,
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uma afirmação do corpo vital, porque ela como arte, tem uma finalidade
estética em si, está enraizada dentro, e favorece, o corpo vital.
A dança, como uma forma de arte, não acontece até ao momento que se torna
visível para o outro. O fascínio da dança é o seu poder de reflectir a essência
da vida, significando a evocação através do simbolismo, e a captura da poesia
do corpo. A reciprocidade de intenções do artista e da resposta do espectador
destacam o contexto cultural da dança como arte.

3.4.2 Dança em cadeira de rodas

Dança em cadeira de rodas tem quatro objectivos que se sobrepõem, sendo o
primeiro dos quais é o desenvolvimento físico que ocorre por meio de
fortalecimento muscular, flexibilidade e treino de equilíbrio (Zimmer &
Krombholz, 1994). O segundo, envolve a aquisição de novos padrões de
movimento e melhoria das existentes. Isto pode-se traduzir-se, como sugere
Schwartz (1989) numa melhor postura, melhor capacidade de manobra da
cadeira de rodas, e melhor coordenação dos movimentos. O terceiro objectivo
reporta-se aos benefícios psicológicos e reflecte-se em constructos como a
melhoria da auto-estima, auto-confiança, e numa forma ampliada de autoexpressão Boswell (1989). Por último, Von Rossberg-Gempton, Dickinson &
Poole, (1999) defendem que a dança em cadeiras de rodas, promove a
socialização através do trabalho e cooperação, necessárias para o sucesso em
formações de pares ou em grupo. Raramente, porém, os dançarinos foram
questionados quanto à forma como eles integram as suas experiências de
dança ou o significado que lhes atribuem, como refere Stinson (1993). As
noções de dualismo, ableismo, e corpo pensante serão usadas para explorar
as vivências de indivíduos que dançam em cadeiras de rodas.

3.4.3 Dançando e promovendo a inclusão
Todo o percurso realizado desde 1979 no campo da dança e que se encontra
na génese deste modelo, ganha pertinência com base numa questão pessoal.
A partir do momento em que o autor se encontra numa situação indefinida de
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diagnóstico face à sua condição de saúde, decidiu abraçar este projecto de
corpo e alma encontrando na dança, um meio de reabilitação. Assim, todo o
trabalho dinamizado e desenvolvido em torno da dança consistiu numa
confluência dos seus objectivos e das pessoas com deficiência que aderiram
ao projecto. Tal como o autor vivenciou a incerteza, as dificuldades e o desafio
da vitória também os outros comungaram dos seus sentimentos. Se por um
lado, intrinsecamente, encontramos o caminho e superamos o desafio, por
outro encontramos na dança um meio para ajudar os outros a vencer as suas
próprias dificuldades.
No ano de 1983, ainda aluno do Instituto Superior de Educação Física do
Porto, sofrendo de uma lombalgia, que na altura foi desvalorizada como sendo
uma lesão consequente da sobrecarga do exercício físico, pude perceber que a
mesma evoluiu de uma forma galopante para um processo inflamatório
articular, afectando as grandes articulações periféricas. Com a mobilidade
reduzida de 90%, surgiu o encaminhamento para o Hospital de S. João onde
foram realizados os mais diversos exames médicos que resultaram num
variadíssimo leque de diagnósticos entre os quais, lúpus eritmatoso. Após uma
análise conclusiva da situação, constatou-se quer o autor era portador do
antigénio (marcador genético) HLA-B27+, o que indica predisposição para ter
uma

doença

crónica

do

foro

reumático

denominada

de

Espondilite

Anquilosante .
As diversas opiniões médicas eram contraditórias. Desde o aconselhamento a
alterar a opção de formação académica e futura profissão, à opinião
radicalmente oposta em que o exercício e a actividade física (com as devidas
restrições) seria o caminho para uma vida com qualidade significativamente
melhor.
A dança, que na altura era a grande paixão do autor, revelou-se
simultaneamente o meio de superar o abatimento psicológico e como a
fisioterapia para a recuperação da mobilidade, bem como da forma física.
A luta vivida para superar a incapacidade temporária, levou a encarar a vida de
outra forma e a rever-se, através do seu “eu”, no deficiente que o procura.
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Atento à importância da sua participação e igualdade de oportunidades na
inclusão social e às carências com que se defrontam os deficientes aos mais
diversos níveis, sejam o desporto, a arte, a formação académica, o lazer ou as
acessibilidades, foi ao seu encontro para corresponder às suas necessidades.
O seu primeiro grande desafio surgiu com a necessidade de fazer uma
representação das actividades desenvolvidas numa Secção de Desporto
Adaptado num Sarau. Dada a diversidade dos indivíduos envolvidos nesta
secção e o respeito e a seriedade do trabalho desenvolvido com os mesmos,
não poderia permitir que a sua participação no Sarau se limitasse a um desfile
que despertasse comiseração em vez da valorização do potencial que eles
demonstravam. Assim estruturou-se uma coreografia baseada nas teorias do
Teatro do Silêncio como forma de demonstrar a capacidade dos indivíduos.
O segundo grande desafio surgiu quando um jovem com Paralisia Cerebral
demonstrou o desejo de se expressar através da dança. Partimos então para
uma experiência de partilha de expressão através da dança, entre esse jovem
e uma bailarina com formação.
Este desafio leva o autor a repensar toda a teoria e técnica aprendidas na área
da dança, na procura de uma adaptação constante dos métodos tradicionais de
forma a servir um corpo que hipoteticamente não correspondia a um padrão de
corpo dançante.
A grande preocupação foi sempre que ambos, apesar das suas diferenças,
revelassem o seu “insight” e o expressassem, fugindo ao facilitismo de mostrar
a antítese do “coitado” e a “bela”, mas pelo contrário procurar que revelassem a
sua própria expressividade convictos de que tudo pode falar: as mãos, o olhar
e o próprio pulsar.
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4 Caracterização das Entidades Envolvidas no A_ju_dança

4.1 Estrela e Vigorosa Sport – SDA

4.1.1 Breve historial do Estrela e Vigorosa Sport
Da fusão do “Estrela Sport Club” e o “Vigorosa Sport Club” surge, em Abril de
1924, o Clube Estrela e Vigorosa Sport, que desde logo se afirmou no
panorama desportivo da cidade do Porto mercê do cunho pioneiro que imprimia
às suas actividades. O Clube das Cavadas, como também é conhecido, dada a
localização do seu parque de jogos na Quinta das Cavadas, na zona das
Antas, iniciou as suas actividades desportivas dedicando-se ao Futebol,
modalidade desportiva mais popular. Foi um dos clubes fundadores das
Associações do Porto de Andebol, Basquetebol, Voleibol e Ténis, e o primeiro
clube a ter um campo de jogos próprio para a prática do Basquetebol e o
primeiro a ter um ringue de Patinagem. Em consequência, nas épocas
seguintes o E.V.S. somou um considerável número de triunfos desportivos.
No ano de 1933 o E.V.S. abandona definitivamente a prática do futebol. Em
1935 desfilia-se das diferentes Associações Desportivas e passa a promover
um desporto com um carácter mais selectivo e restrito aos seus associados.
Também, se desliga de quase todos os torneios oficiais, com excepção dos
campeonatos de Basquetebol e Andebol. A Direcção, eleita em 1935, na
pessoa do Presidente António Figueiredo, pretendia continuar a despertar o
interesse pelas práticas desportivas, mas sem o que consideravam ser o
exagero das competições. A Ginástica Infantil, Hóquei em Campo, Atletismo e
Tiro foram outras modalidades que nestes primeiros anos de actividade
atingiram alguma notoriedade dentro do clube, permitindo à sociedade de
então uma prática desportiva diversificada. Ainda, em Dezembro desse ano é
anunciada a construção de um campo de Hóquei Patins, o primeiro da cidade,
concluído no ano seguinte.
É igualmente nesta época que, apesar da prática desportiva ser quase
exclusivamente praticada pelo sexo masculino, o facto do clube ser
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frequentado

por
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praticavam

modalidades

consideradas

“modernas”, obrigou a uma reorientação das actividades desportivas do Clube.
Nas décadas seguintes outras modalidades foram sendo introduzidas, tais
como: Andebol Feminino, Desporto Automóvel, Badminton, Ballet, Karaté,
Voleibol Feminino, Aeróbica, Dança e Ginástica de Manutenção.
Marco importante para a afirmação do Estrela e Vigorosa Sport, na vida
desportiva da cidade, foi a construção em 1976 do pavilhão e dos ginásios
anexos, o que permitiu um alargar da oferta desportiva, não só dentro do
próprio clube como também a outras colectividades através da cedência
dessas instalações.
Reconhecido como Instituição de Utilidade Pública desde 10/08/84, o Estrela e
Vigorosa Sport conta com um valioso património, em títulos e distinções várias,
mantendo em plena actividade as secções de Andebol, Automobilismo,
Campismo, Desporto Adaptado, Escola de Desporto (Centro de Habilitação e
Orientação

Desportiva),

Ginástica

(Acrobática,

Educativa,

Formativa,

Manutenção, Aeróbica, Dança Jazz e de Salão, Ballet, Karaté), Hóquei em
Patins, Patinagem, Ténis e Pólo Aquático Feminino.
Em 1994 foi criada a Secção de Desporto Adaptado

4.1.2 Secção de Desporto Adaptado do EVS
A secção de Desporto Adaptado nasce no EVS em Outubro de 1994, na
primeira época apenas destinada à prática da modalidade de Boccia, tendo
vindo a afirmar-se na linha da frente nesta modalidade, que tão dignamente
tem vindo a representar Portugal.
Na época seguinte promove o seu alargamento e passa a dar apoio à
deficiência mental através das modalidades de Futebol de 5 e Atletismo,
chegando a ter cerca de 30 atletas inscritos, os quais permaneceram até à
época de 1999/2000, altura em que, por dificuldades financeiras se viu
obrigada a uma reestruturação.
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Ao longo deste período ainda proporcionou a prática de Ténis em cadeira de
rodas, chegando a ter 6 atletas inscritos na modalidade. Porém não havendo
competição formalizada no País, foi surgindo um sucessivo desinteresse por
parte dos praticantes.
Esta secção tem vindo a organizar diferentes eventos desportivos para
pessoas com deficiência, sempre de acordo com as associações que gerem
este tipo de desporto.

4.1.3 Classe de Dança do Estrela e Vigorosa Sport

A classe de dança do Estrela e Vigorosa, foi um dos grupos convidados a fazer
parte deste projecto por duas razões:
i.

pela sua tradição em participação em eventos demonstrativos, como por
exemplo ter sido a classe que durante uma parte da época animava os
intervalos dos jogos da equipa de Basquetebol do F.C. Porto;

ii.

e a particularidade de ter incluídas duas bailarinas com Síndrome de
Down.

Aliado a este factor foi também importante para esta classe poder fazer parte
de um evento de características mais próximos do espectro artístico e menos
do ambiente desportivo.
4.1.4 Caracterização da Entidade Parceira – Estúdio de dança Margarida
Valle

O Estúdio de Dança Margarida Valle foi fundado em 1989, pela sua actual
Directora Margarida Valle, tendo como propósito o ensino e a divulgação da
Dança nos seus mais variados aspectos.
Sendo o Ballet Clássico o pilar fundamental para a aprendizagem da técnica de
dança, aqui se leccionam os programas da Royal Academy of Dance.
Academia de que Margarida Valle faz parte como professora Registada desde
1977.
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Do currículo do Estúdio fazem também parte as disciplinas de Dança Clássica
de Técnica Russa, para alunos avançados, Dança Jazz (Iniciação e
Avançados), Expressão Dramática, Danças de Salão, Salsa e um projecto
pioneiro Nunca É Tarde (N.E.T.).
Do seu corpo docente fazem parte professores altamente credenciados nas
suas diversas áreas, cujo objectivo é ministrar aos alunos uma formação o
mais completa possível na área da dança.
Promove periodicamente “Workshop’s” dos mais diversos quadrantes, de modo
a alargar os horizontes para outras actividades, convidando, para o efeito
professores e técnicos relacionados com as áreas de interesse.
O Estúdio tem uma participação activa na elaboração de espectáculos, bem
como colaborações com outras entidades.

4.2 Instituto Nacional de Reabilitação (INR,I.P.)
O Instituto Nacional para Reabilitação (INR, I.P.) é um instituto público
integrado no Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, actualmente
tutelado pela Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação e dotado de
autonomia administrativa e património próprio.

4.2.1 Missão, visão e valores
O INR, I.P. tem por missão assegurar o planeamento, execução e coordenação
das políticas nacionais destinadas a promover os direitos das pessoas com
deficiência.

A garantia de igualdade de oportunidades, o combate à discriminação e a
valorização das pessoas com deficiência, numa perspectiva de promoção dos
seus direitos fundamentais, são os princípios que norteiam a actuação do
Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
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Tem como principais objectivos os seguintes:
•

Garantir a igualdade de oportunidades e não discriminação das pessoas
com deficiência ou incapacidade numa abordagem dos direitos
humanos;

•

Concretizar a política nacional de prevenção, habilitação, reabilitação e
participação das pessoas com deficiência ou incapacidade;

•

Fiscalizar a aplicação da legislação relativa aos direitos das pessoas
com deficiência ou incapacidade,

•

Dinamizar a cooperação com as associações que defendem os direitos
e interesses das pessoas com deficiências ou incapacidade e suas
famílias e com todos os membros da sociedade na promoção da
participação activa das pessoas com deficiência em todos os domínios
da sociedade.

Imagine um mundo onde todos soubessem que o lugar que ocupam é o lugar
de todos. Imagine um mundo mais acessível, mais equilibrado, livre de
barreiras e preconceitos. Um mundo onde um é igual a um a dividir por todos.
É aí que queremos chegar, seguindo juntos pelo mesmo caminho.
A visão de futuro do INR, I.P. é construir uma sociedade que olha para o
cidadão na sua diferença, potenciando as suas capacidades e a sua
autonomia.
O INR, I.P. propõe-se inovar nas iniciativas e actividades de forma sensível e
adequada aos contextos, no sentido da concretização da sua visão "Uma
Pessoa um Cidadão".
Para a prossecução da sua visão "Uma Pessoa um Cidadão" os valores do
INR, I.P. são:
• Respeito> considerar a pessoa com deficiência o centro de toda
a estratégia.
• Integração> liderar os processos de reabilitação tanto a nível
interno como externo.
• Parcerias> articular com as famílias e organizações da
sociedade as acções a desenvolver.
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• Credibilidade> procurar excelência trabalhando com entidades
de referência no campo da inovação e investigação.
• Compromisso> garantir qualidade de vida e igualdade de
oportunidades para todos.

4.2.2 Programa do INR – “Para Todos”
Este programa prevê a concessão do apoio financeiro do Instituto Nacional
para

a

Reabilitação,

I.P.

(INR,

I.P.)

às

entidades/organizações

não

governamentais (ONG), sem fins lucrativos, no âmbito do Subprograma Para
Todos 2010.
Com base neste desafio constituímos uma candidatura com a criação do
projecto “A_ju_dança”
4.2.2.1 Entidades/ONG destinatárias
O Subprograma Para Todos 2010 destina-se a entidades/ONG sem fins
lucrativos, que desenvolvem actividades na área da deficiência, no Continente,
não abrangendo as misericórdias e os organismos sob a tutela da
Administração Pública Central, Regional e Local.

4.2.2.2 Objecto

O Subprograma Para Todos 2010 tem por objecto apoiar a nível técnico e
financeiro projectos cuja execução (início e conclusão) decorram durante o ano
2010, com enquadramento na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e, que promovam os direitos e a participação das pessoas com
deficiência na sociedade e a alteração de comportamentos discriminatórios a
nível individual e colectivo em relação à deficiência.
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4.2.2.3 Áreas temáticas de projecto

As candidaturas a apresentar no âmbito do Subprograma Para Todos 2010
deverão incidir em projectos criativos e inovadores de acordo com as seguintes
áreas temáticas de projecto:
a) Cultural (as actividades a desenvolver são realizadas pelas próprias
pessoas com deficiência e dirigem-se à comunidade em geral – ex.:
espectáculos, teatros, exposições e outros);
b) Desportiva (as actividades a desenvolver são realizadas pelas próprias
pessoas com deficiência e dirigem-se à comunidade em geral, estão
relacionadas com o desporto, de âmbito local, concelhio ou distrital,
estando excluídas todas as actividades de desporto de alta competição e
alto rendimento);
c) Recreativa – Colónias de férias actividades a realizar pelas pessoas com
deficiência, preferencialmente em interacção com a comunidade, a nível
lúdico, pedagógico, cultural, desportivo e de lazer);
d) Divulgação e sensibilização de boas práticas que se enquadrem no âmbito
da

Convenção

Sobre

os

Direitos

das

Pessoas

com

Deficiência

(conferências, seminários, publicações e outros);
e) Conhecimento - desenvolvimento científico (os projectos a apresentar
deverão resultar de parcerias formais com entidades que intervêm na área
da investigação e desenvolvimento científico e tecnológico);
f)

Formação parental e familiar na área da deficiência (dirigida a pais, filhos e
familiares).
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5

A_ju_dança

…
Grande é a poesia, a bondade e as danças...
Mas o melhor do mundo são as crianças,
Flores, música, o luar, e o sol, que peca
Só quando, em vez de criar, seca.
…
In Liberdade – Fernando Pessoa

AJUDANÇA 2010 foi um projecto que, tal como o título indica, em que o intuito
foi promover actividades de Dança Inclusiva.
A actividade desenvolvida situou-se no domínio da “dança inclusiva” e não no
domínio da terapia, estando os objectivos educativos e terapêuticos implícitos
no trabalho desenvolvido, mas cujo foco é o produto artístico. O objectivo final
preconiza a mudança da imagem social das pessoas com deficiência, o qual só
será alcançado se for produzido um espectáculo de qualidade a nível artístico.
A evolução que se foi verificando ao longo das épocas fez com que, em
Portugal e noutros países, se assistisse a um grande crescimento na
quantidade de projectos, de grupos e/ou companhias de dança que incluem
pessoas com deficiência nos seus elencos. Esta realidade reflecte a
transformação

social conquistada

pelo árduo

trabalho

dos

diferentes

movimentos de luta de e para as pessoas com deficiência. Concomitantemente
julgamos que tal não seria possível se não tivesse havido uma grande abertura
estético-artística no cenário da dança, provocada pelo surgimento da Dança
Moderna.
Neste projecto, estão fundidos os conceitos da Educação Especial e
Reabilitação e os conceitos da Dança Contemporânea, pretendendo-se que os
seus bailarinos sejam reconhecidos porque dançam com o corpo e não “apesar
do corpo”.
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É o resultado de organizações de espectáculos e
apresentações de dança inclusiva, dos quais
salientamos os de 2006 “Movimento Na Vida … A
Dança” e de 2008 “ A_ju_dança 2008”.

Imagem 1: Cartaz ajudança 2008

5.1 A ideia – A_ju_dança 2010
O espectáculo de 2010 alicerçou todo o seu
desenvolvimento no sucesso que os anteriores
tinham obtido, quer ao nível dos resultados junto
dos participantes quer ao nível do benefício
financeiro que transportou para a própria SDA.
Assim sendo, quando se elaborou o Plano de
Actividades para a época de 2010/2011, da
secção de Desporto Adaptado do EVS este
projecto foi logo inserido, tendo-se pensado na
forma como o concretizar e financiar.

Imagem 2: Cartaz A_ju_dança 2010

5.1.1 Planeamento do A_ju_dança
No seu planeamento optou-se por submetê-lo a um pedido de apoio dentro dos
moldes definido pelo sub-programa “Para Todos” do I.N.R., tendo sido obtida
aprovação.
Este facto exigiu uma mais cuidada organização e planificação de forma a
cumprir todas as normas exigidas pelo próprio programa de apoio.
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5.1.2 Programação
A realização de um evento deste estilo, exigiu-nos para além da programação,
que previa um espectáculo de dança normal, uma programação muito mais
cuidada dadas as condições específicas dos participantes.
Tiveram-se em linha de conta factores como:
•

Acessibilidade aos locais de ensaio e salas de espectáculo;

•

Recursos humanos, procurando-se ter atenção ao número de
ajudas para colmatar as assistências aos participantes, ao nível
da alimentação e vestuário;

•

Diversidade uma vez que as características diferenciais dos
participantes provocam tempos de aprendizagem muito díspares
das coreografias;

•

Empatia para gerir e promover relacionamentos entre os
diferentes participantes.

6 Realização do Espectáculo - A_ju_dança 2010
6.1 Programação e Organização do Espectáculo
O seu planeamento contou mais uma vez com o apoio e colaboração da
mestre Margarida Valle, tendo sido estabelecidas metas e pressupostos de
desenvolvimento tendo por linha de conta um produto final de cariz artístico.
Este produto, que seria vendável não pela índole da pena, mas antes pelo
contrário,

pela

valorização

da

capacidade

e

pela

performance

dos

intervenientes.

6.2 Coreografias
As diferentes coreografias foram projectadas com o objectivo de permitir ao
público presente ter um conhecimento mais exacto do trabalho desenvolvido
por esta população
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Nome

Coreografia

Abertura - Desporto Adaptado

Paulo Magalhães

Ritmos Latinos

Isabel Castro

Marte

Alexander Vorontsov

Reflexos

Paulo Magalhães

Cartolinhas

Isabel Castro

Mercúrio

Margarida Valle

Tango

Paulo Magalhães

Júpiter

Alexander Vorontsov

Ausente

Paulo Magalhães

Sincrone

Diana Azevedo / Rui Reisinho

Lua

Gil Neto

Final

Paulo Magalhães

Tabela 2: Alinhamento do A_ju_dança 2010.

Todo o processo coreográfico assentou nos princípios que sempre nos guiaram
desde o inicio, o sentido de partilha, o respeito e a liberdade.
Respeitando as sensibilidades e as diversidades dos coreógrafos, fossem elas
provocadas pelas diferentes formações, quer pelas características das
nacionalidades e consequentemente maneiras de estar e pensar diferenciadas.
Sempre com a convicção de que esta atitude foi factor promotor da qualidade
do produto artístico final.
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6.2.1 Desenho de Luzes e Figurinos

Neste aspecto contamos com o apoio da Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo do Instituto Politécnico do Porto (ESMAE) na cedência do material
de luzes.
O desenho de luzes e respectiva luminotecnia foi desenvolvida pelo técnico de
luzes Romeu Guimarães, formado pelo ESMAE.
Em termos de figurinação contamos com o apoio da designer Bárbara Namura
e com o apoio do seu ateliê para elaboração de uma parte dos figurinos,
recorrendo-se também ao uso dos já existentes no Estúdio de Dança
Margarida Valle, de forma a reduzir os custos.
6.2.2 Divulgação
A Promoção e a divulgação do espectáculo são factores fundamentais a serem
tidos em conta para o sucesso final de um evento. Revelam-se fundamentais
para incrementar uma maior motivação quer ao nível dos participantes quer ao
nível do público a quem o evento se destina.
Deste modo, houve da nossa parte uma preocupação em atingirmos um largo
espectro da população com a informação da realização do espectáculo, para,
desta forma garantirmos um maior número de assistência.
Como metodologia utilizada recorreu-se à utilização de cartazes de divulgação,
ao envio de convites às entidades oficiais, emails e distribuição de flyers.
Efectuamos também a divulgação de registos fotográficos e vídeos dos ensaios
na internet, recorrendo às redes sociais e à página oficial do clube (Ex:
Facebook, Myspace, Youtube e Site do Clube)

6.2.3 Estruturação e Organização dos Recursos Humanos

O recrutamento e gestão de recursos humanos constituí-se igualmente como
um dos factores fundamentais para a realização de um evento desta natureza.
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Em qualquer espectáculo é sempre necessário a ajuda para o desenvolvimento
logístico do mesmo. Dadas as suas características, uma parte dos participantes
necessita de auxílio, o que implica um maior número de pessoas para colmatar
essas necessidades.
Sempre que um evento se organiza com base num sentido de partilha é
necessário criar e promover empatia entre os bailarinos das escolas e classes
participantes, para que todos encontrem processos de trabalhar para um
produto final de interesse e responsabilidade comum. Todo o participante tem a
sua quota no sucesso de um evento artístico, o que promove um sentimento de
co-responsabilidade pelo mesmo.
Neste caso os familiares das pessoas com deficiência, revelaram-se muito
mais participativos e envolvidos, sendo mesmo decisivos em alguns aspectos.

6.2.4 Selecção do Espaço
Este foi um dos pontos em que encontramos algumas dificuldades. Encontrar a
sala para a produção do espectáculo foi mesmo um grande desafio. Por um
lado, a tardia resposta do parecer do programa para Todos do INR, dificultou a
tarefa de encontrar a melhor sala para este tipo de evento. Por outro lado,
questões da própria programação dos espaços onde o acesso a estes está
vedado ao “lobby” do meio artístico e dependente das programações já
estabelecidas.
Como vinha sendo hábito, recorremos ao Estúdio 400, sala da Paróquia de
Nevogilde, por desde o início deste projecto sempre se tem apresentado como
parceiro e colaborador, abrindo as portas e facilitando a programação dos
espectáculos anteriores.
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6.2.5 Acessibilidades
Sempre que intervimos e produzimos actividades direccionadas a pessoas com
mobilidade reduzida e utilizadores ou dependentes de cadeiras de rodas para a
sua locomoção, este factor é fundamental, sendo como tal previa e
cuidadosamente programado.
Apesar de nos encontrarmos em pleno séc. XXI a realidade das nossas salas
de espectáculo não cumprem a legislação em questões de acessibilidade e
mobilidade, exigindo sempre uma análise e programação antecipada para
solucionar o problema e minorar as dificuldades.
6.2.6 Assistência

Foi com grande satisfação que pudemos contar com a presença de um número
significativo de assistência :
•

25 de Novembro – 187 lugares ocupados

•

26 de Novembro – 307 lugares ocupados

•

03 de Dezembro – 174 lugares ocupados

Tal facto revelou o impacto alcançado e o contributo indirecto que eventos
desta natureza podem produzir no processo de inclusão de pessoas com
deficiência.

6.2.7 Pós - espectáculo, consequências e novos espectáculos

Relativamente às pessoas com deficiência pudemos constatar o impacto
positivo do projecto, quer pela sua alegria quer pela ânsia de querer saber
quando se realizaria um próximo espectáculo. A referência ao “como sabe bem
ouvir uma plateia de pé a aplaudir”, para quem no seu dia-a-dia só se confronta
com barreiras ou comiseração, e assim vê uma forma de apresentar o seu “eu”
melhorando a sua auto-afirmação e auto-estima.
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O entusiasmo visível nas pessoas presentes e o consequente interesse na
participação e colaboração em futuros espectáculos, foi um aspecto bem
demonstrativo do impacto positivo do mesmo.
No que se refere à comunidade em geral, em primeiro lugar reflectiu-se pela
valorização atribuída ao projecto, não apenas pelo valor social da actividade
como também pelo seu valor artístico. Foi possível perceber um feedback
positivo do público no dia dos espectáculos e semanas seguintes.
Para além de toda a comunidade que teve acesso à divulgação física do
espectáculo (cartazes, convites e outros) cerca de 2800 tiveram conhecimento
do mesmo através da divulgação virtual (redes sociais, sítio da entidade,
outros) desencadeando assim uma reacção positiva em massa, que originou
várias solicitações no sentido da repetição do espectáculo em outros locais e
distritos.

6.2.8 Produção e Edição de material vídeo

Para além de ser um material ajustado e apropriado para a avaliação, a
produção e edição de um DVD do espectáculo foi uma das ferramentas
essenciais para que a validação por parte do Programa para Todos se pudesse
confirmar percebendo-se o alcance do projecto.
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7 Conclusões e Sugestões
Considerada a mais antiga das artes, a dança é também a única que dispensa
materiais e ferramentas. Ela só depende do corpo e da vitalidade humana para
cumprir a sua função enquanto instrumento de afirmação dos sentimentos e
experiências subjectivas dos homens.
A dança é a forma do movimento e da expressão, onde a estética e a
musicalidade prevalecem.
Desde os primórdios o homem utiliza o movimento e a dança. Com isso, ele
comunica, expressa-se, satisfaz-se, encanta-se e educa-se.
Dançar é movimentar o corpo, individual ou colectivamente, síncrona ou
aleatoriamente, seguindo um ritmo ditado pelas próprias emoções individuais.
A actividade de dança é fonte de prazer e não competitiva. Os indivíduos
descobrem que o corpo, a voz, o olhar, tudo “fala” aumentando muito as
possibilidades de expressão.
Criando juntos, aprende-se a trabalhar em grupo.
A dança aproxima as pessoas.
Neste sentido um dos resultados mais empolgantes deste trabalho foi
concretizar a possibilidade de romper com os “limites” do atendimento especial,
através da aproximação dos indivíduos com necessidades especiais dos
restantes
A dança é relaxar, é soltar, é descobrir coisas novas, é confiar mais em si
próprio.
Normalmente quem começa a praticar dança, vê a necessidade de se manter
mais bonito. Assim, passa a cuidar melhor da aparência e também da
alimentação. Aumenta a auto-estima e é um estímulo a uma vida com
qualidade.
O desafio continua na procura de que cada um revele o seu potencial, a sua
expressividade para assim se relacionar com o mundo.
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Esta experiência, constitui pois um excelente desafio que nos permitiu concluir
que para dançar não é preciso nenhum requisito, qualquer pessoa,
independentemente da faixa etária a pode praticar. Além da actividade física
um outro factor importante que acompanha a dança é o convívio social que ela
proporciona.
Toda a dança, basicamente, dá forma ao movimento e, por isso, pode ser
considerada uma forma de manifestação artística. A dança como arte, é um
caminho para criar e compartilhar o modo como nós reagimos ao mundo que
nos circunda.
Desta forma, julgamos também que este trabalho permite despertar nos
indivíduos o desenvolvimento do potencial criador. Ao revelar o potencial
expressivo a pessoa consegue fazer transparecer os seus estados de ânimo,
limites e interesses com mais precisão, com a criatividade de cada um a
manifestar-se. É um novo mundo no qual o deficiente entra em cena. Pudemos
constatar isso mesmo nesta experiência.
Pensamos ainda que, para além dos benefícios psicomotores, cognitivos,
emocionais e sócio-culturais inerentes a esta forma de arte, a dança para
pessoas com necessidades especiais, pode ser uma forte aliada de inclusão
social, especialmente quando vivenciada em espaços onde a diversidade
humana é a principal característica.
Em suma, parece-nos que a frase que o Rui Reisinho proferiu e que deu
origem ao complemento de título deste trabalho “ Para mim dançar é libertarme deste corpo que me atrapalha”, pode consubstanciar a grande conclusão
deste trabalho.
Relativamente a sugestões, parece-nos muito pertinente dar continuidade a
este tipo de iniciativas, alargando a um maior e mais diversificado tipo de
indivíduos.
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