PROJETO ARTEIROS: uma proposta de dança inclusiva.
DANIELLA FORCHETTI

INTRODUÇÃO

A arte propicia ir além das barreiras arquitetônicas e de comunicação.
Possibilita criar um diálogo entre as pessoas. A proposta de dança inclusiva surgiu do
crescente movimento mundial que vêm ocorrendo em criar programas que valorizem
a participação de todos, em especial, pessoas com deficiência, tanto em atividades
sociais, pedagógicas e culturais.
A dança por si só é geradora de possibilidades expressivas, seja do eu
ou de um grupo representativo. A proposta da Dança Inclusiva é proporcionar à
todos os participantes igualdade de condições para desenvolver seu potencial e, criar
formas para que ele se sinta integrado.
A arte possibilita que a pessoa entre em contato consigo mesma,
reconhecendo seu potencial e desafios. Procurando manter uma visão otimista da
situação, utilizei da palavra desafio no lugar de falta, como motivadora do
desenvolvimento da pessoa. Ela não deixa de ser encarada, mas dada as devidas
proporções, sendo um facilitador para que a pessoa entre em contato com sua
realidade.
Há 7 anos, em fevereiro de 2000, criei o Projeto Arteiros, na AHIMSA
(Associação Educacional para Múltipla Deficiência) São Paulo, com o objetivo inicial
de

trabalhar

a

expressão

corporal

com

pessoas

com

múltiplas

deficiências e surdocegos. Atualmente nossos objetivos principais são desenvolver
neste trabalho a consciência corporal, criatividade, socialização, comunicação e
autonomia de todos os participantes. Tratam-se de grupos heterogênios, que são
compostos em sua maioria por pessoas com algum tipo de deficiência.
A metodologia é baseada nos estudos de Laban - Dança Educativa
Moderna e Van Djck, adaptada às pessoas com deficiência. Dessa forma, foi criado
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um modelo contemporâneo em que a dança inclusiva valoriza à participação de todos,
aprendendo com suas diferenças e semelhanças.
A comunicação permeia a todo momento a construção do diálogo entre
os participantes, favorecendo o uso de sistemas de comunicação alternativa e/ou
suplementar e da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Essas formas diferenciadas de
comunicação fazem parte de nossa criação coreográfica e de nossas apresentações em
grupo, seja pelo uso dos sinais, objetos referenciais ou figuras do PCS ou COMPIC
(figuras pictográficas e ideográficas).
Esse trabalho antes de mais nada visa resgatar a qualidade de vida dos
participantes, desenvolvendo valores como respeito e cooperação fundamentais para
que haja um bom diálogo e compreensão entre as pessoas.

OBJETIVO

Essa monografia pretende discutir uma nova forma de abordagem no
ensino da Arte Educação em dança, especialmente visando o bem-estar dos alunos,
possibilitando a criação de espaços em que é possível a participação de todos. Para
tanto, se faz necessário que o arte educador esteja munido de informações para que
possa realizar as adaptações necessárias em sala de aula para que todos possam
compreender o conteúdo dado. No entanto, essa realidade ideal muitas vezes se
encontra distante de nossa realidade brasileira.
Nossas escolas públicas em sua maioria são superlotadas, os
professores não têm possibilidade de se qualificar e, não existem salas de recurso
suficientes para colaborar com o processo de inclusão. Dessa forma, oque seria um
direito da criança e adolescente1, passa a fazer parte de um processo de exclusão.
Na mão contraria desse movimento, percebo muitas instituições
voltadas para o atendimento de pessoas com deficiência abrindo espaço para que cada
vez mais pessoas sem deficiência façam parte desses trabalhos. São locais que
oferecem também vagas no seu atendimento voltadas para a comunidade em geral. A
possibilidade de criação de grupos heterogêneos acaba sendo parte de um processo
1

Estatuto da Criança e Adolescente Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
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agregador e não excludente. Quando temos a possibilidade de trabalhar com
diferentes faixas-etárias, e grupos que não são compostos por uma única deficiência,
temos um processo colaborativo em que quem enxerga auxilia quem não vê e viceversa por exemplo. No trabalho de dança inclusiva, esses grupos são pensados
baseados no desenvolvimento potencial de cada participante e em que momento
processual ele se encontra.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: relato de experiências.

Como forma de contribuir para

exploração do movimento e

descoberta de si e da existência do mundo, procurei utilizar da Dança Moderna
Educativa como base do meu trabalho de dança inclusiva.
Rudolf Laban procurou nos mostrar através de sua Teoria do
Movimento a possibilidade de que qualquer pessoa pode dançar, respeitando sua
individualidade. Sua teoria criou um instrumento para a análise do movimento.
Através de sua metodologia é possível descrever características do movimento como:
qualidade, peso, ritmo, forma, postura, caminho, direção, dimensão, nível espacial,
uso do corpo em partes e seu todo. Para ele, adquirimos conhecimento através do
corpo, nosso instrumento para pensar, saber e comunicar. Ele criou a nomenclatura
esforço para nos mostrar que o movimento começa a ocorrer internamente, através das
emoções, sensações e pensamentos.
Laban procurou desenvolver diferentes formas do movimento através
de gestos e passos que representavam a vida cotidiana do homem contemporâneo.
Dessa forma, é possível desenvolver um trabalho baseado na arte do movimento, mais
do que simplesmente restringir a dança. Essa “nova técnica de dança estimula o
domínio do movimento em todos os aspectos corporais e mentais, ampliando-se a
dança moderna como uma nova forma de dança cênica e social”(pg.16, 1990).
Nas escolas o uso dessa técnica é variado: possibilita a expressão, a
retomada da consciência dos seus movimentos, preserva a espontaneidade, ajuda na
expressão criativa e cultiva a capacidade de fazer parte de danças coletivas.
Para Jan van Djck, as crianças com múltiplas deficiências e surdocegas
têm dificuldade em distinguir a si mesma, sendo os outros prolongamentos do seu
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próprio corpo. Por isso, a separação do eu e do outro é essencial para o
desenvolvimento de sua representação e simbolização, imprescindíveis para aquisição
e desenvolvimento de sua linguagem. Essa criança com deficiência descobre que seu
corpo é um veículo com o qual poderá explorar o mundo através do movimento e da
interação com o adulto.
Van Djck (1968), propôs um programa de atuação com crianças com
múltiplas

deficiências

e

surdocegas

denominado

níveis

de comunicação,

colaborando para o desenvolvimento da sua consciência corporal e simbólica. Esse
programa é apresentado como um processo dinâmico, servindo de parâmetro de
antecipação do trabalho a ser realizado. Ele é dividido em: nutrição, ressonância,
movimento coativo, referência não-representativa, imitação e gestos naturais.
Dessa forma, era possível observar e avaliar a construção do diálogo entre um adulto
e uma criança através das seguintes funções comunicativas: atenção, informação,
protesto, recusa, comentários, descrição, reforço, checagem, comentários sociais,
solicitação, afirmação, instrução e animar/desanimar.
Baseado

em

minhas

experiências

nas

áreas

da

ARTE/TERAPIA/EDUCAÇÃO, criei um paralelo com minha atuação e o programa
de níveis de comunicação.

Nutrição
Nesta primeira etapa será privilegiado um único profissional atuante.
Neste instante o trabalho será voltado para se estabelecer o vínculo/contato. É
importante que o professor transmita confiança e disponibilidade, buscando aos
poucos tocar seu aluno, ou podendo realizar os mesmos sons na tentativa de um
reconhecimento.

Ressonância
Esse trabalho pode ser realizado com pessoas que se encontram ainda
num estágio pré-simbólico. Durante essa etapa o aluno começará a tolerar/aceitar o
contato direto com seu professor. Os movimentos serão realizados sempre junto,
estando o professor posicionado atrás dele. Pode-se utilizar um bola (Bobath) para
sentar o aluno, fazendo movimentos de pular e rolar sobre a bola, acompanhados de
vibração/som realizados pelo professor. A expectativa é do aluno relacionar o
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movimento à vibração. A mão do professor deve procurar posicionar-se em baixo da
do seu aluno, visto que para o cego ou surdocego suas mãos acabam se tornando seus
olhos. Poderão ser introduzidos objetos concretos que servirão de pistas referentes as
atividades desenvolvidas.

Movimento Coativo
Esse trabalho pode ser realizado com pessoas que já iniciaram o
estágio simbólico. O aluno começará a

demonstrar seu interesse pelo trabalho

realizado e a participar do movimento. Pode-se utilizar de cheiros, texturas,
temperaturas e cores diferentes e, objetos em miniatura para colaborar com esse
processo. Será trabalhada a antecipação, rotinas e aumento do repertório dos alunos.
Nesta fase, o professor busca se movimentar em sincronia com seu aluno, lado-a,lado, tentando trabalhar sua vez/minha vez.

Referência não-representativa
O aluno já se encontra no estágio simbólico. Nesta etapa ele indica e
situa as partes do seu corpo em reposta a uma pista tridimencional (pessoa, boneca ou
escultura). Já é possível elaborar uma imagem corporal através da referênc,ia das
partes concretas de seu corpo. São introduzidos desenhos de figuras humanas,
podendo ser fotos ou revistas.

Imitação
A imitação deve surgir da observação dos acontecimentos e de sua
interiorização. Portanto, não se trata de um trabalho de treinamento, pois este não se
converteria na capacidade de desnaturalizar pessoas e objetos. Neste momento é
possível trabalhar de frente com seu aluno. A intenção é que ele já consiga perceber a
presença do outro. Além de participar das atividades propostas, o aluno começara a
mudar a seqüência das atividades e a propor outras. A independência do aluno começa
a se evidenciar, principalmente nas Atividades de Vida Diária.

Gestos Naturais
Eles servem para demonstrar as propriedades dinâmicas dos objetos e
das atividades.

O aluno consegue compreender sinais arbitrários e ampliar seu
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repertório comunicativo, expressivo.

MÉTODO
“Os livros na verdade refletem o enfrentamento de seus
autores com o mundo. Expressam este enfrentamento. E
ainda quando os autores fujam da realidade concreta
estarão expressando a sua melhor maneira deformada de
enfrentá-la. Estudar é também e sobretudo pensar a prática e
pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo”.
(FREIRE, 1987)

Através de minha prática como fonoaudióloga e arte educadora pude
desenvolver ao longo dos anos o processo de intersecção entre arte e terapia e, foi
possível levantar as inquietações vividas no trabalho com pessoas com múltiplas
deficiências. Nesse primeiro momento, pude compartilhar algumas questões ligadas
ao desenvolvimento da linguagem, em especial a comunicação expressiva em minha
dissertação de Mestrado em Distúrbios da Comunicação pela PUC/SP, no ano de
2000. Dando continuidade a esse processo, pude perceber as inquietações em com
entre outros profissionais, principalmente com relação ao tema INCLUSÃO.
Baseado num processo permanente de ação/reflexão/ação, resgato a
frase de Paulo Freire que diz “quem estuda não deve perder nenhuma oportunidade,
em suas relações com os outros, com a realidade, para assumir uma postura curiosa. A
de quem pergunta, a de quem indaga, a de quem busca.”(1987).
A de quem pergunta?
Como é possível desenvolver uma abordagem facilitadora do processo
de inclusão de pessoas com necessidades especiais através da dança?
A de quem indaga?
Visto que o termo pessoas com necessidades especiais não se tratam
apenas de pessoas com algum tipo de deficiência, mas também estão incluídos
gestantes, idosos e crianças e adolescentes em situação de risco; também ressalto a
importância de se trabalhar com uma visão que garanta o direito de todos à terem suas
necessidades supridas para chegarem a uma condição de igualdade.
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A de quem busca?
Baseada numa metodologia triádica (Laban), em que fundamenta sua
prática na realidade de seu aluno, é possível propor um novo olhar sobre a dança. Em
que a técnica não procura padronização, mas trabalha com o potencial criativo do
próprio movimento natural. Onde a apreciação do trabalho não busque
exclusivamente a simetria estética e o virtuosismo, mas reconheça as diferentes
formas criativas/expressivas. E quem se apresentando tenha a possibilidade não só de
compartilhar seu produto final, mas valorizar todo o processo de construção.
Somando a esse processo, proponho a intersecção com o trabalho proposto por Van
Dijk que desenvolveu sua metododologia baseado na descoberta de que o corpo é um
veículo com o qual a pessoa com deficiência poderá explorar o mundo através do
movimento e da interação com o adulto.
A busca do potencial comunicativo expressivo é algo em comum em
ambos os autores. A proposta de dança inclusiva vem somar as idéias já praticadas por
eles, trazida para nossa realidade atual.

REFLEXÃO SOBRE O PROJETO

O trabalho de Dança Inclusiva foi desenvolvido baseado nas minhas
experiências em Dança Moderna Educativa, Danceability, Danzaterapia, Danças
Circulares Sagradas e Dança do Ventre, unificando com o trabalho terapêutico
baseado nos estudos de Van Djck. Isso possibilitou uma integração entre as áreas da
Arte/Saúde/Educação.
Este trabalho foi denominado Projeto Arteiros e implementado em 8
instituições que desenvolvem atendimento às pessoas com deficiência. Participaram
desse projeto mais de 1502 pessoas, entre crianças, adultos e idosos, 80% tinham
algum tipo de deficiência. Atualmente ele está sendo realizado em 3 instituições:
AHIMSA (Associação Educacional para Múltipla Deficiência) em parceria com
a

Secretaria

da

Cultura

do

Estado

de

São

Paulo

-

Projeto

Talentos

Especiais; Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego e a Pessoa com Múltipla
Deficiência Sensorial e Estação Especial da Lapa.
2

Dados atualizados para 2013. Participaram desse projeto mais de 350 pessoas, entre crianças, adultos
e idosos, 70% tinham algum tipo de deficiência. Foi implementado em 11 instituições.
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O público do projeto são crianças, adultos e idosos com deficiência,
familiares e pessoas da comunidade. No total estão participando 60 pessoas, de 12 à
65 anos, 80% são deficientes, entre eles 50% são múltiplos deficientes e 4%
surdocegos. Todos os trabalhos são oferecidos gratuitamente para os participantes.
Com esse projeto foi possível observar o resgate da auto-estima, a
possibilidade dos participantes se sentirem capazes não só de receber mas de
compartilhar algo. A valorização junto à seus familiares, possibilitando enxergar o
potencial desses indivíduos.
Dançamos em parques, escolas e teatros, entrando em contato com
diferentes pessoas que muitas vezes nunca se aproximaram de uma pessoa com
deficiência. Vivenciamos em grupo experiências que valorizam o diálogo/
socialização dos participantes através da comunicação alternativa e/ou suplementar
junto à comunidade em geral. Procuramos aprender com nossas diferenças e
semelhanças.

CONCLUSÃO

A cada depoimento dos alunos que relatam a felicidade de se expressar
através de seu corpo, e de se surpreender com as possibilidades desse corpo me faz
continuar caminhando passo a passo.
Aprendi a perceber o meu tempo e o tempo de cada indivíduo, aprendi
a respeitar minhas limitações e limitações dos outros, aprendi a cooperar e a receber
cooperação, aprendi a comunicar e ouvir as necessidades dos outros, aprendi a
compartilhar meus sentimentos e a valorizar os dos outros, aprendi que quem sabe faz
a hora não espera acontecer.
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ANEXOS3
Foto 1 - Coreografia “Nas margens do Rio Oriente” Dança contemporânea com
elementos de dança indiana.

Foto 2 - Dança Circular com a participação da platéia.

Foto 3 - Coreografia “Dilaran - o confortador de corações”
contemporânea.

3

- dança

Todas as fotos pertencem ao arquivo do Projeto Arteiros.
Anais do I Simpósio Internacional de Estudos sobre a Deficiência – SEDPcD/Diversitas/USP Legal – São Paulo,
junho/2013

11

Anais do I Simpósio Internacional de Estudos sobre a Deficiência – SEDPcD/Diversitas/USP Legal – São Paulo,
junho/2013

