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RESUMO 
 

Talentos Especiais é um grupo de dança situado na Escola Especial Dr. Jorge 
Bornhause, do Instituto Lourival Fontes, Aracaju –SE, idealizado em 1999 com o intuito de 
possibilitar novas formas de movimentação corporal para alunos com deficiência. O estudo 
buscou problematizar a dança como facilitadora de um melhor conhecimento do corpo; da 
educação corporal, e da relação entre dança, deficiência e educação corporal. Contextualizou-
se a proposta de dança supracitada com abordagens de Neves (2006), Batista (2006), Matos 
(2006), Le Boulch (1987), Fux (1988), Góis (2006). Todos esses autores trazem nas suas 
obras conceitos e citações que relacionam dança, educação, corpo e deficiência além de como 
se dá a transformação do corpo a partir da dança no grupo Talentos Especiais. 

Palavras Chave: Dança, Deficiência, Corpo. 
 
 
ABSTRACT 
 

Special talents is a dance group located at Dr. Jorge Bornhause Special School of Lourival 
Fontes Institute, Aracaju-SE. It was idealized in 1999 with the goal of allowing new ways of 
body movements for disabled students. This paper proposed to problematize dance as a way 
to facilitate greater knowledge about the body, body education and the relation among dance, 
disability and body education. The proposed dance was contextualized with the the 
approaching of Neves (2006), Batista (2006), Matos (2006), Le Boulch (1987), Fux (1988), 
Góis (2006). Those authors present in their work concepts and quotes that relate dance, 
education, body and disability plus how the body transformation occurs from the dance group  
Special Talents. 
Key-word: Dance, Disability, Body 
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Introdução 
 

O presente projeto de pesquisa foi realizado  observando os trabalhos do grupo 

Talentos Especiais dos anos de 2007 a 2010 na Escola Especial Dr. Jorge Bornhause, no 

Instituto Lourival Fontes, situada em Aracaju, no bairro Castelo Branco. O grupo Talentos 

Especiais se firmou a partir da iniciativa da professora de educação física Vilma Maria 

Andrade Rabelo, que em 1999, percebendo em suas aulas que seus alunos tinham pouca 

noção de espaço, decidiu colocar em prática esta ação. O grupo, que era composto de três 

alunos e hoje conta com sessenta integrantes, já fez diversas apresentações no estado de 

Sergipe. 

Talentos Especiais tem como bailarinos alunos com deficiências, na sua maioria com 

deficiência mental, mas também a  física e a síndrome de down e tem como objetivo, 

possibilitar novas formas de movimentação corporal para os mesmos. 

O objeto de estudo deste projeto é pesquisar a educação corporal através da dança, 

tendo como objetivos evidenciar a importância do grupo na educação corporal  dos alunos da 

escola especial, investigar como é realizada a educação corporal com os participantes e 

identificar as possibilidades e potencialidades corporais e criativas nas pessoas com  

deficiências.   

O que despertou o interesse em investigar o tema abordado neste projeto foi minha 

vivência com ele a partir de 2007, quando fui convidada a coreografar para o espetáculo 

apresentado no final desse ano e a observação da mudança corporal através do ensino da 

dança. A partir da definição do problema desta pesquisa – Como a dança contribui para a 

educação corporal dos dançarinos do grupo Talentos Especiais? – suscitou-se  as questões  

norteadoras da pesquisa que foram: problematizar se  a dança possibilita um melhor 

conhecimento do corpo; como a dança pode facilitar  na educação corporal e qual a relação 

entre dança, deficiência e educação corporal. 

Para tentar responder a essas questões, foi indispensável contextualizar a proposta da 

dança na escola e realizar um estudo sobre a educação corporal. No entanto, para este projeto 

de pesquisa foram utilizadas como autores de base: Neves (2006), Batista (2006), Matos 

(2006), Le Boulch (1987), Fux (1988), Góis (2006). Todos esses autores trazem nas suas 

obras conceitos e citações que relacionam dança, educação, corpo e deficiência.  

Na primeira etapa do projeto será tratada a relação entre dança e corpo, dança e 

educação, além de trazer autores para tratar sobre o que é deficiência. Na segunda etapa será 

analisado como se dá a transformação do corpo a partir da dança no grupo Talentos Especiais. 
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Como procedimento técnico e metodológico esta pesquisa teve uma abordagem 

qualitativa. Quanto ao objetivo, a pesquisa é caracterizada como exploratória, estudo de caso 

e pesquisa participante. 

 
1- Dança  

 
Quando pensamos em dança recordamo-nos de espetáculos de dança e do que vemos 

através dos meios de comunicação. Mas a dança não é apenas isso; ela é também uma 

comunicação não-verbal que se utiliza do corpo para expressar sentimentos, ritmos e 

emoções, oferecendo uma troca entre o executante do movimento e a plateia. Essa 

comunicação possibilita relações e transformações sociais. Béjart, citado por Garaudy (1980, 

p. 10), considera que: “O lugar da dança é nas casas, nas ruas, na vida”. 

A prática de qualquer estilo de dança desenvolve e enriquece as qualidades do ser 

humano no seu físico e na sua mente, como também exerce influência no que se refere à 

compreensão e à relação do ser humano com a sociedade. Os estímulos oferecidos pela dança 

auxiliarão no desenvolvimento dos indivíduos como na desconcentração das tensões nos 

membros e na busca da tonicidade muscular. Assim trabalha o equilíbrio, postura, 

musicalidade e sentido de espaço dando à pessoa oportunidade de aprender de forma 

prazerosa desde a mais tenra idade.  

 

2- Dança como Educação 

 

As aulas de dança devem respeitar as diferenças, considerando cada ser e suas 

limitações e colocando em evidência suas possibilidades, melhorando suas capacidades 

motoras, perceptivas, cognitivas e sensoriais, a autoestima e o bem-estar e consequentemente 

desenvolvendo a atenção, concentração, tolerância, compreensão, respeito, espírito de 

solidariedade e colaboração, capacidade criativa, autonomia e responsabilidade. Neves (2006, 

p. 240) relata que: “Por meio das atividades lúdicas e exploratórias, o aluno entra em contato 

com o próprio corpo e suas possibilidades de movimento, desenvolvendo assim a consciência 

corporal”. 

Na escola, a dança é como agente transformador. É, para o aluno, um modo de 

vivenciar muitas experiências do movimento humano. Assim, a arte do movimento trabalhada 

na escola deve desenvolver a individualidade e o espírito coletivo. Batista (2006, p. 54 ) 

aponta que:  
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O movimento corporal é natural às pessoas e constitui uma forma de 
linguagem com a qual elas se comunicam, expressam seus pensamentos, 
sentimentos e vivências. (...) O aluno movimentando-se constrói o 
pensamento de forma autônoma, descobrindo e desenvolvendo suas 
potencialidades corporais. 

 

Historicamente, a dança vem desenvolvendo e assumindo várias formas e tem-se 

transformado assim como a sociedade. Acreditamos que na escola  a dança é uma forma de 

comunicação de sentimentos e de assuntos que circundam a sociedade. Góis (2006, p.20) 

considera a dança como uma “(...) possibilidade de movimentos para além de corpos, de 

formas e de técnicas perfeitas; com meio de comunicação e transmissão de idéias, de falar e 

de expressão dos diferentes e sobre as diferenças”.  

 

3- Dança e deficiência  

 

Para facilitar o acesso das pessoas com deficiência à escola são postos em prática 

trabalhos com diversas artes. Deste modo, a dança funciona como facilitadora da consciência 

corporal, percepção do outro, busca da identidade e integração do indivíduo na sociedade. 

Neves (2006, p. 240) aponta que: 

 

Geralmente a criança com deficiência aprende desde muito cedo que o 
mundo que a rodeia é perigoso, e portanto, seus movimentos devem ser 
limitados. A dança então pretende oferecer, em um ambiente seguro e 
acolhedor, oportunidades para a criança recuperar a alegria de se mover. A 
fluência e a harmonia dos movimentos são então enfatizadas. 

 

Os objetivos da dança na escola são o envolvimento e a compreensão da estrutura 

corporal e do movimento humano, tendo, assim, a percepção de espaço, peso e tempo. 

Mesmo com toda sua importância, a dança ainda é um conteúdo considerado 

extracurricular. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)  de Arte (MEC, 1997) não 

trazem a possibilidade da dança para as pessoas com deficiência, apesar de considerar a dança 

como arte e como formação de bem cultural através da expressão e atividade corporal.  

Para melhor entender o que seria essa necessidade especial, Batista (2006 p. 10) 

destaca: 

A Convenção da Guatemala, internalizada à Constituição Brasileira pelo 
Decreto 3956/2001, no seu artigo 1º, define deficiência como [...] “uma 
restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, 
que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida 
diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social”. Essa 
definição ratifica a deficiência como uma situação.  
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Assevera ainda que: 

 
O diagnóstico na deficiência mental não se esclarece por uma causa 
orgânica, nem tão pouco pela inteligência, sua quantidade, supostas 
categorias e tipos. Tanto as teorias psicológicas desenvolvimentistas, como 
as de caráter sociológico, antropológico têm posições assumidas diante da 
condição mental das pessoas, mas ainda assim, não se consegue fechar um 
conceito único que dê conta dessa intrincada condição. 

 

Na história da humanidade, percebemos  que as pessoas com deficiência têm sofrido 

discriminações da sociedade, sendo julgadas como improdutivas e incapazes de  desempenhar 

funções na vida social, o que fez com que elas fossem excluídas  da sociedade.  A partir do 

século XX os governos das três instâncias e os sistemas educacionais começaram a 

preocupar-se com a inclusão social. Esta preocupação surge com a percepção de que alguns 

membros da sociedade estavam marginalizados e se encontravam afastados da sociedade por 

suas “diferenças”. Batista (2006, p.11) afirma que:  

 

O medo da diferença e do desconhecido é responsável, em grande parte, pela 
discriminação que afeta as escolas e a sociedade em relação às pessoas com 
deficiência em geral, mas principalmente àquelas com deficiência mental. 

 

Além de possibilitar uma expressão, a dança com pessoas com deficiência traz um 

novo pensamento sobre o belo, pois não visa somente ao espetáculo e sim a uma melhora 

corporal, visto que é necessário respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno e sua 

expressividade individual. Ela quebra, inclusive, o paradigma do corpo perfeito, permitindo 

que o “diferente“ também dance assim. Nesse sentido, Matos (2006, p. 28) afirma que:  

 

Essas relações, estabelecidas em torno da pluralidade identitária do corpo 
que dança, rompendo, principalmente com fronteiras que até então definiam 
o corpo na dança apenas pelo viés técnico-performático e nesse novo 
contexto, o conceito de técnica transforma-se e relativiza-se.  

 

A LDB as leis os direitos das pessoas com necessidades especiais  são as mesmas dos 

demais cidadãos. Mas o que se torna difícil ou quase impossível é ter acesso a esses direitos, 

já que para isso são necessárias algumas medidas especiais. Para a sociedade se tornar 

democrática é imprescindível que ela esteja preparada para receber as diferenças e saber 

conviver com estas.  

Nos últimos tempos no Brasil essa discriminação vem sendo reduzida a partir das 

iniciativas governamentais relacionadas à educação. Podemos constatar essas medidas na 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
6 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394, de  20/12/1996), que traz em 

três de seus artigos o direcionamento de como se deve ocorrer a educação para pessoas com 

deficiência. 

Segundo  a LDB cita em seu artigo 58 a obrigatoriedade de serviços especializados na 

escola regular. Porém, se o aluno não tem a possibilidade de integrar-se, ele deverá ser 

encaminhado para uma escola especializada. No artigo 59, afirma-se que as técnicas de ensino 

devem ser organizadas para se trabalhar ligando a necessidade do aluno e que essa educação 

deve servir para integração na sociedade. Já o artigo 60 trata da obrigação do poder público 

em responsabilizar-se pela educação especial e inclusiva.  

Acreditamos que para introduzir essas pessoas na sociedade, a dança funciona como 

um facilitador, pois, além do movimento corporal, ela transforma o indivíduo em ser 

participante. A dança possibilita o desenvolvimento humano, e assim a pessoa com 

deficiência física consegue mostrar suas potencialidades, apesar de suas limitações, 

demonstrar sua importância na sociedade e perder o estigma de incapacidade. Jean Le Boulch 

(1987, p. 37) afirma que: 

 

Desde o início do desenvolvimento psicomotor inicia-se o processo de 
sociabilização, uma vez que o equilíbrio da pessoa só pode ser pensado 
pela/e na relação com outrem. É nesta relação e, ainda, na comunicação com 
outrem que o homem se realiza. 
 

4- Talentos Especiais  

 

Baseando nesse pensamento, o grupo Talentos Especiais proporciona  uma melhora na 

educação dos corpos de seus dançarinos através de atividades que exploram os movimentos 

de forma criativa.  

As atividades de dança desenvolvidas com o grupo possibilitam uma consciência 

maior do corpo. Nessas atividades são explorados os fatores do movimento desenvolvidos por 

Laban1, a exemplo de: uso do espaço, através de movimentos de deslocamento fazendo com 

que o aluno explore suas possibilidades de deslocamento e percepção do espaço do outro; o 

fator peso, através da identificação do movimento verificando se o peso traz a sensação de  

leveza ou firmeza; fluência, através da qualidade livre e controlada do movimento; tempo, 

                                                           
1
 Rudolf Laban, bailarino, pedagogo húngaro e considerado um grande teórico do movimento.  Acreditava que o 

importante da dança não era a execução da técnica perfeita e os corpos perfeitos, mas sim o efeito benéfico que 
a atividade criativa tem sobre o aluno. “... na primeira metade do século XX, dedicou-se ao estudo da 
gestualidade humana valendo-se do seu contexto cultural e social. Gestual este que desembocaria na 
capacidade expressiva de movimentação corporal no caminho da dança” (SILVA, 2006, p. 215). 
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através da duração e da velocidade dos movimentos. Essas qualidades de movimentos são 

trabalhadas de forma lúdica, fazendo com que os alunos possam perceber seu corpo e suas 

possibilidades de movimento e ainda desenvolver o raciocínio. 

 

No trabalho realizado com o grupo são desenvolvidas atividades que conectam o 

movimento com outras experiências sensoriais através de estímulos musicais, oportunidade 

em que vários ritmos são trabalhados, como tango,  samba, bolero,  rock,  twist,  xaxado, xote, 

baião e o oriental.  A música é utilizada como estímulo de produção de movimentos, 

trabalhando-se separadamente as partes do corpo ate chegar a uma totalidade corporal, o que 

facilita um melhor conhecimento do corpo. A música é utilizada também com o objetivo de 

conhecer cultura e como o povo desta se movimenta. Corroborando esse pensamento, Fux 

(1988, p. 42) afirma que: 

 
O trabalho expressivo corporal assim unido à música é vivido numa 
totalidade criadora, como pude comprovar em diferentes idades: crianças, 
adolescentes e adultos; em todos pude ver que a música se transforma em 
corpo e que o corpo é a música. 

 

No grupo Talentos Especiais o preconceito e as dificuldades foram substituídos por 

admiração e respeito, graças à arte. Nosso maior desafio é fazer com que as pessoas acreditem 

nas potencialidades das pessoas com deficiência. 

Para realizar este trabalho, a professora de dança do grupo diz que “é necessária 

apenas uma adequada estrutura física, como salas amplas e banheiros adaptados, e trabalhar 

com paciência, passar os conteúdos respeitando o limite de cada aluno, não selecionar ou 

discriminar”.  

A dança parece contribuir para a educação corporal dos dançarinos do grupo Talentos 

Especiais, pois, através do ritmo e dos movimentos, os alunos percebem as partes do seu 

corpo ainda não utilizados nem conhecidos, dando-lhes novas possibilidades de 

movimentação e expressão. 

A montagem coreográfica do espetáculo se deu a partir da montagem da coreografia 

feita pela coreógrafa, em seguida em sala de aula, após o aquecimento, foi passado os 

movimentos, assim cada um absorveu o movimento adequando ao seu corpo. Em algumas 

partes de algumas coreografias, os próprios alunos criaram, a partir da vivência com o ritmo 

já trabalhado. Assim se concretizou a composição coreográfica do espetáculo: Ritmos e 

corpos dançantes. 
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