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RESUMO
O presente estudo aborda questões relevantes e importantes na prática da dança
com cadeirantes. Expõe a dança como arte simbólica e de ações culturais, bem
como uma modalidade esportiva, que vem colaborando com o crescimento social de
pessoas portadoras de necessidades físicas, ou seja, auxiliando na inclusão social.
Tem como objetivo apontar a importância da prática da dança para cadeirantes, bem
como seus benefícios e contribuições para a melhor qualidade de vida dessas
pessoas. Este trabalho desenvolveu-se através de observações das aulas de dança
de dois grupos da cidade de Castro, foi realizado a coleta de dados por meio de
questionário distribuído aos cadeirantes. A análise dos dados apresentou que a
dança no seu todo, vem contribuir para a melhor qualidade de vida, levando em
conta aspectos físicos, sociais, mentais e emocionais, ou seja, o cadeirante tende a
melhorar o seu desempenho físico, a integração com o meio social e ainda se sente
realizado
e
satisfeito
por
superar
suas
limitações.
Palavras chave: Dança, Dança em cadeira de rodas, Deficiência física, Reflexões
sobre dança em cadeira de rodas.

ABSTRACT
This study addresses issues relevant and important in the practice of dance with
wheelchairs users. It exposes the symbolic dance as an art and cultural activities as
well as a sports mode, which has collaborated with the social needs of people with
physical, which is helping in social inclusion. Aims to point out the importance of
practicing the dance for wheelchairs users, as well as its benefits and contributions to
a better quality of life of these people. This work was developed through observations
of classes in dance of two groups of the city of Castro, was conducted to collect data
through questionnaires distributed to wheelchairs users. Data analysis showed that
the dance as a whole, will contribute to better quality of life, taking into account
physical, social, mental and emotional, namely wheelchairs users tends to improve
their physical performance, integration with the social environment and still feel
satisfied and performed by overcoming its limitations.
Key words: Dance, Dance in wheelchairs, physical disabilities, Reflections on
dance in a wheelchair.
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INTRODUÇÃO
A dança em cadeira de rodas vem aumentando seu campo de trabalho e
conquistando cada vez mais o seu espaço no meio social, através de manifestações
artísticas. No Brasil teve início a partir de 1990, e atualmente é praticada por mais de
15 estados com participação aproximada de 200 dançarinos portadores de
deficiência física.
E ainda, a dança em cadeira de rodas precisou atender a exigências das
áreas da dança moderna, da terapêutica e da dança de salão, para se configurar
numa nova modalidade. Ela é classificada como artística/recreativa ou competitiva.
Em caráter recreativo/artístico, é entendida como dança criativa e/ou moderna e a
participação dos dançarinos pode ser na categoria solo, casais ou em grupos.
(FERREIRA, B. M.,apud. FERREIRA, E. (Org.), 2005).
Em janeiro de 1991, durante a II Conferência Internacional para dança em
cadeira de rodas na cidade alemã de Munique, foi fundada o ISOD (subcomitê para
dança em cadeira de rodas). E no Brasil foi regulamentada pela Confederação
Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas.
Tendo em vista que hoje, este trabalho desenvolvido com cadeirantes,
(pessoas portadoras de deficiência física), vem aumentando gradativamente, é
possível fazer uma breve reflexão sobre os principais aspectos necessários para se
realizar esta prática, a dança sobre rodas. Muitos são os benefícios que esta
atividade pode trazer para a melhor qualidade de vida dos deficientes físicos, pois a
dança é uma forma de expressão corporal, é uma manifestação dos sentimentos,
onde o contato com o seu próprio corpo é muito intenso, é uma descoberta do
movimento pelo movimento, ou seja, através dele podemos nos comunicar com o
público, em conjunto aos gestos, ao som, ao ritimo e aos deslocamentos.
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Além das expressões e manifestações, segundo Mattos (In: FERREIRA, E.
(Org.), 2005. p.127) a dança oferece possibilidades reais para vivenciar e ampliar as
emoções e percepções proporcionadas por esse exercício.
Contudo, ela também, vem trazer benefícios para a saúde física,
proporcionando, melhora nas capacidades físicas e das condições organo-funcional
(aparelho circulatório, respiratório, digestivo, reprodutor e excretor). Bem como,
melhora a auto-etima, estimula a independência, a interação com outras pessoas, a
experiência intensiva com suas possibilidades de limitações, a vivência de situações
de sucesso, possibilitando a melhoria da auto-valorização e auto-confiança.
Tendo em vista estas questões, a dança não deve ser vista e compreendida
apenas como uma bela arte expressa por dançarinos, mas sim, como uma terapia
para nosso corpo, que contribui para a formação corporal de cada ser, respeitando
suas individualidades e limitações. Pensando nisso, que o objetivo desta pesquisa
foi de avaliar os pontos mais importantes da dança com cadeirantes, para se
conhecer o quão esta prática contribui para a melhor qualidade de vida de pessoas
com deficiência física, seus benefícios e contribuições. E também colaborando com
a inclusão social.
MÉTODOS
A metodologia utilizada nesta pesquisa se dá partindo de análise bibliográfica,
por meio de leituras, vídeos e fotos de cadeirantes que fazem parte de grupos de
dança de outras regiões. Seguido de um trabalho de intensa e freqüente
participação nos ensaios dos grupos analisados, realizando observações de todo o
andamento das aulas, analisando o comportamento dos cadeirantes nas aulas, a
metodologia utilizada pelos docentes e a participação e integração dos alunos uns
com os outros.
Para a realização desta pesquisa, inicialmente foi realizado uma proposta
verbal ao responsável por cada grupo, para que os mesmos transmitissem e
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explicassem aos alunos a importância em se realizar este trabalho de pesquisa, com
a população em questão (os cadeirantes).
O método de pesquisa selecionado, auxiliou e contribuiu de forma direta, para
se realizar o estudo, onde o propósito era conhecer a importância da dança para
deficientes físicos, o que ela proporciona na vida dessas pessoas, qual o papel
desses bailarinos cadeirantes na sociedade, e ainda, a significação do movimento,
a superação dos limites individuais.
O questionário desta pesquisa foi formulado com linguagem simples, de fácil
entendimento, visando coletar os principais pontos necessários à prática da dança
com cadeirantes, levando-se em conta questões familiares, questões quanto ao
espaço físico, onde se realizam as aulas, suas perspectivas e expectativas,
questões relacionadas ao meio social e por fim, questões relacionadas a
metodologia de ensino.
População
Foram analisados dois grupos de dança com cadeirantes na cidade de
Castro, sendo que um deles vem desenvolvendo seus trabalhos a três anos, com
alunos do sexo feminino e masculino, com faixa etária entre 8 e 18 anos. O outro
grupo, vem realizando oficinas de dança a aproximadamente um ano e meio, com
alunos do sexo feminino e masculino, com faixa etária entre 10 e 18 anos. No total,
30 cadeirantes responderam ao questionário.
O trabalho de campo foi realizado em duas etapas:
1 – Observações das aulas de dança, com anotações sobre todo o
desenvolvimento de cada aula analisada.
2 – Questionário contendo 24 questões sobre os principais fatores
importantes para esta pesquisa. Este questionário foi distribuído aos cadeirantes .
Todos responderam, sem grandes dúvidas, de maneira tranqüila e cientes de que
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estão colaborando como voluntários para uma pesquisa que para eles, é de extrema
importância.
RESULTADOS
Neste estudo foi possível constatar pontos importantes e relevantes à prática
da dança com cadeirantes, foram analisados aspectos relacionados

a família,

questões quanto ao ambiente das aulas, quanto a qualidade de vida e metodologia
de ensino. Para tanto, o objeto de pesquisa utilizado para a coleta de dados deste
estudo, está em processo de validação, sujeito a depurações e correções, para
melhorar a qualidade do mesmo, (questionário). Com isso, apresentarei aqui, de
forma descritiva, os resultados dos cinco principais pontos relacionados a prática da
dança com cadeirantes.
De acordo com a realização pessoal, expectativas e metas dos cadeirantes,
53,33% responderam estar satisfeitos por serem bailarinos portadores de deficiência
física, enquanto que 46,67% responderam estar muito satisfeitos. Quanto a melhora
na capacidade motora, 56,67% classificam como boa, e 43,33% consideram muito
boa. Quanto à integração da cadeira de rodas, à imagem corporal, 20% consideram
médio

integrados,

60%

consideram

muito

integrados

e

20%

consideram

completamente integrados. Quanto ao aumento da percepção e contato com o seu
próprio corpo, 6,67% classificam um aumento médio, 60% consideram aumento em
auto grau e 33,33% classificam completamente o acréscimo e percepção corporais.
Quanto a contribuição para a melhor qualidade de vida, 60% consideram que a
dança contribui bastante e 40% consideram extremamente.
DISCUSSÃO
De acordo com os resultados, avaliando os cinco pontos questionados, os
valores em % demonstram que os cadeirantes mostram-se satisfeitos em praticar a
dança sobre rodas. E ainda apontam, que a mesma, traz benefícios e contribuições
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muito relevantes e importantes para a melhora das capacidades físicas, motoras,
cognitivas e sociais de pessoas com deficiência física.
Com este estudo, foi possível constatar que a dança proporciona momentos
de lazer, terapia, é um meio em que os cadeirantes estão se descobrindo, e se
inserindo no meio social de forma artística, procurando alcançar suas metas e
objetivos, traçando novas perspectivas de vida. E também, é mais uma forma direta
de lutarem pela melhoria da inclusão social.
E ainda, segundo Peres, (In: Conexões, 2001. p.52-53), a dança oferece
vários benefícios, como: a prevenção de rigidez articular; estimulação da
musculatura e da coordenação, da resistência física; diminuição de contraturas, age
sobre a circulação, gerando um aumento do fluxo arterial, venoso e linfático, o que
favorece a nutrição dos tecidos; melhoria da função cárdio-respiratória; além dos
ganhos de agilidade no manejo da cadeira de rodas e do equilíbrio de tronco. Além
de auxiliar no aspecto físico e anátomo-funcional, outro fator importante é que
quando baseada em técnicas de conscientização corporal, a dança também tem
como objetivo aumentar na pessoa a percepção e o contato com o seu próprio
corpo.
CONCLUSÃO
Este estudo, buscou avaliar e analisar os principais aspectos necessários
para a prática da dança em cadeira de rodas, e ainda, apontar e ressaltar os vários
benefícios que a mesma, pode trazer na vida de deficientes físicos. Com isso, é
possível concluir com esta pesquisa, que os alunos cadeirantes, que praticam
dança, estão satisfeitos com as suas capacidades em desenvolver esta atividade, e
também, apontam que a dança só vem somar e contribuir para a sua melhor
qualidade de vida, auxiliando na melhora da condição física, na integração social e
realização pessoal.
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