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introdução

Ao tratar sobre a temática da dança e Educação Especial, os estudos encontrados podem ser 
relacionados aos contextos: educacional, de reabilitação, com perspectiva cênica e artística ou ainda, es-
portivo. As finalidades também podem ser diversas: pedagógica, terapêutica, performática e competitiva.

No que se refere ao contexto educacional, é preciso considerar os aspectos legais vigentes 
em nosso país. Pode-se afirmar que há dois marcos importantes: o primeiro referente ao ensino de arte 
na escola, no ano de 1996, em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/96, estabeleceu 
obrigatoriedade do ensino de arte na educação básica; e o segundo, em 2008, com a política nacional de 
Educação Especial.

Em sua primeira edição, a LDB 9394/96, retirava a obrigatoriedade do ensino de Artes, mas, 
após um processo de discussão entre arte educadores e governantes, o componente curricular voltou a 
fazer parte do ensino brasileiro com a nomenclatura Arte. De acordo com a Lei 9.394/96, art. 26, pará-
grafo 2º: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 
básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996).

O texto da LDB 9394/96 era um texto bastante genérico, que não deixava claro quais lin-
guagens deveriam ser desenvolvidas no contexto da escola, o que por sua vez, favorecia a brechas para que 
os professores desenvolvessem os conteúdos com os quais mais se identificassem.  E assim, a maioria dos 
professores preferiam os conteúdos de artes visuais relacionados ao desenho, pintura e colagem, e, ainda, 
presentes na escola, em sua maioria apenas em momentos relacionados às festividades e datas comemora-
tivas, sem desenvolver os conteúdos enquanto área de conhecimento. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) - PCN, foi o primeiro documento a apresentar 
a dança no currículo e definiu as linguagens a serem trabalhadas na escola: Artes visuais, Dança, Teatro e 
Música. Porém, como comprovou o estudo de Proscêncio e Souza (2008) a realidade encontrada nas esco-
las era de um professor que nem sempre se apropriava dos conteúdos das quatro linguagens estabelecidas 
pelo PCN (1997). O que instiga a questionar, embora não seja o foco principal desse trabalho, se após dez 
anos da realização do estudo de Proscêncio e Souza (2008) tenham ocorrido mudanças nesse sentido. E, 
ainda, se o professor, atualmente diante dos desafios da inclusão, relaciona as linguagens artísticas a outras 
disciplinas e prevê a participação de todos os alunos de forma equitativa nas situações de aprendizagem 
propostas, inclusive para o aluno com deficiência. 

Outras alterações foram ocorrendo como: a Lei nº 11.769/2008, que apresenta a obrigatorie-
dade do ensino de Música como componente curricular a ser desenvolvido nas escolas em todo território 
brasileiro. E, mais recentemente, a Lei 13.278/2016, reforçou o que os PCN (1997) já apresentava, de 
que a dança, como uma das linguagens artísticas, obrigatoriamente deveria ser desenvolvida na escola, nos 
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currículos dos diversos níveis da educação básica, juntamente com as artes visuais, a música e o teatro. 
Estabelece prazo de cinco anos, a partir de sua publicação, para que os sistemas de ensino promovam a 
formação de professores para implantar esses componentes curriculares na Educação Infantil, Ensino Fun-
damental e Ensino Médio. Ainda, deveria estar presente tanto nos currículos da disciplina de Arte como 
no currículo da disciplina de Educação Física.

Na área da Educação Especial transformações também foram ocorrendo em relação à forma de 
compreender e tratar seu público-alvo (pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades e superdotação): novas políticas em escala internacional e nacional, o processo de 
inclusão no contexto das escolas regulares, a mudança de foco da deficiência para as potencialidades de 
cada indivíduo. 

Importantes documentos e encontros foram realizados para discutir a temática, principal-
mente a partir da década de 1990 e referendados no sentido de garantir os direitos, o respeito e a compre-
ensão de suas diferenças em um contexto que busca ser equitativo. 

Dentre os principais documentos que têm abordado essa questão podemos elencar: a Con-
ferência mundial sobre educação para todos realizada em Jomtien (1990), a Declaração de Salamanca 
(1994), a Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão (2001) relacionados às políticas públicas 
internacionais. 

No contexto das políticas públicas nacionais mencionamos: desde a Constituição (1998), a 
Lei de diretrizes e bases da educação (LDB, 1996), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001) e ainda diversos 
Decretos e Portarias. O Plano Nacional de Educação (2014-2024) definiu como Meta 4: 

universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao aten-
dimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2014). 

Dentre as estratégias apontadas para atingir a meta citada anteriormente, estão a universaliza-
ção à demanda do público-alvo da Educação Especial desde a Educação Infantil, a implantação e garantia 
de atendimento em Salas de Recursos Multifuncionais, investimento em formação de professores e a 
promoção do acesso e permanência desses alunos no sistema regular de ensino articulado ao atendimento 
especializado (BRASIL, 2014).  

O processo de inclusão envolve a escola como um todo, desde as adaptações referentes à es-
trutura física, adaptações curriculares, a promoção da interação entre todos os alunos, seja público-alvo 
da Educação Especial ou não, combate ao preconceito e à estigmatização e a aproximação entre escola e 
família. 

Percebe-se que falta ainda conhecimento e formação por parte dos professores para que pos-
sam ser mais atuantes no sentido da escola inclusiva, redimensionando sua prática de modo a estabelecer 
objetivos e selecionar conteúdos que contemplem a possibilidade de o aluno com necessidades educacio-
nais especiais aprender, socializar-se e desenvolver sua autonomia, claro que, de acordo com suas possibi-
lidades.



Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.2, 2019                                               95 

DefSen V Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

18 e 19 de março de 2019 ISSN  2594-9802

Embora muitos avanços tenham ocorrido tanto nos aspectos legais como na efetividade da 
escola inclusiva, ainda é imperante a dificuldade de inclusão nas escolas regulares. 

A escola, com o intuito de desenvolver as potencialidades de seus alunos promovendo a 
aprendizagem de todos, deverá encontrar possibilidades e estratégias para atender as necessidades deles. 
Para tanto os professores deverão estar preparados para realizar a flexibilização curricular e utilizar mate-
riais adequados. 

Provavelmente, realizando aqui uma inferência, diante dos desafios da inclusão, as articula-
ções entre o ensino de Arte, mais especificamente nesse trabalho a linguagem da Dança, e a Educação 
Especial ainda não aconteçam, dentre outros fatores, devido a lacunas no processo formativo dos profes-
sores. O professor deve preocupar-se em proporcionar a todos os seus alunos “o aprender”, respeitando as 
singularidades de cada um, incluídos em uma coletividade. 

Percebe-se que os sistemas de ensino têm procurado solucionar essa situação com investimen-
tos no processo formativo continuado de professores que já estão atuando no contexto escolar, porém 
ainda de forma pontual. As alterações ocorridas nas matrizes curriculares de cursos relacionados à Arte e 
Educação evidenciam a contemplação em seu currículo da disciplina de dança, mesmo que em algumas 
situações ainda apareça como um conteúdo desenvolvido em um único semestre ou como disciplina op-
tativa. 

Esse estudo foi realizado a partir da hipótese inicial de que pesquisas, que tenham como foco 
de estudo a dança e a Educação Especial com propósito educacional, sejam bastante escassas. Para tanto, 
realizou-se uma pesquisa bibliográfica para identificar na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Disserta-
ções os trabalhos decorrentes dessa temática.

objetivo

Identificar teses e dissertações brasileiras que tenham realizado estudos com aproximação en-
tre a dança e a Educação Especial, verificar qual a perspectiva desse estudo (educacional, de reabilitação, 
artística ou esportiva) e a partir da leitura dos resumos dos trabalhos selecionados descrever os resultados 
encontrados. 

Método

Este estudo integra a pesquisa de doutorado que trata da linguagem da dança como recurso 
para a formação do professor nas ações com alunos com deficiência. A pesquisa foi enviada para comitê 
de ética com o protocolo 147025/2018.

Nesse estudo realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o procedimento de análise descritiva 
das dissertações e teses. Para coleta de dados, realizou-se uma busca, no primeiro trimestre de 2019, na 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a partir dos unitermos: “dança” AND “Educação 
Especial” e “dança” AND “Educação Especial” AND “formação de professores”. Essa busca terá conti-
nuidade durante todo o período de desenvolvimento da pesquisa maior e será ampliada para utilização de 
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outros descritores, como: artes e Educação Especial; artes e inclusão; dança e inclusão, com o intuito de 
ampliar os resultados sobre esse tema.

O critério de inclusão utilizado foi ser tese ou dissertação e apresentar os descritores ou in-
dicativos em relação ao foco de estudo no título, palavras-chave e/ou no resumo. Foram excluídos oito 
trabalhos que, após a leitura do resumo, não apresentavam relação com a temática proposta ou repetidos.

Quanto aos procedimentos de análise, os trabalhos foram organizados em categorias a partir 
da elaboração de um protocolo com os seguintes itens: ano de defesa, título, tese ou dissertação, insti-
tuição, palavras-chave e foco estudo. A partir dessa seleção, realizou-se a apresentação e discussão dos 
resultados encontrados.

resultados e discussão

Pela busca, foram obtidos 12 trabalhos, destes, 4 foram selecionados, sendo 3 dissertações e 1 
tese. Os estudos foram analisados e discutidos, a partir de seus resumos. 

Matsutacke (2014) em seu trabalho intitulado: Meu Corpo, Teu Corpo e Este Outro, tra-
tou dos processos criativos em teatro-dança realizados pelo Projeto PÉS. Esse projeto realizava vivências 
e experiências corporais para criação de movimento estético-expressivo para/por pessoas com quaisquer 
deficiências. O foco deste trabalho foi a análise da importância do reconhecimento de protagonismo dos 
participantes; do processo de estudo e compreensão sobre como o movimento será realizado tendo como 
base a Análise de Movimento de Laban. O campo de estudo foi a estética criada pelo grupo e seus valores 
artísticos, ou seja, o espetáculo cênico. Em síntese é um trabalho voltado para a perspectiva artística.

No trabalho de Rossi (2014), a autora elaborou e analisou um programa de dança educativa 
voltado a crianças com deficiência física com o intuito de verificar as repercussões desse programa. O 
estudo, metodologicamente, foi caracterizado como uma pesquisa experimental com delineamento in-
trassujeito BAB. A amostra foi constituída por quatro crianças (três do gênero masculino e um do gênero 
feminino), com idade entre nove e 14 anos, cuja característica comum é a deficiência física. O programa 
de dança educativa foi elaborado tendo como aporte teórico: Rudolph Laban, na perspectiva pedagógica. 
Os resultados desse estudo demonstraram que os participantes obtiveram evolução na aprendizagem em 
dança durante a fase B e, durante a fase A, os resultados se mantiveram inalterados, demonstrando a conti-
nuidade/manutenção das aquisições da etapa anterior. Ainda, identificou-se também que os participantes 
intensificaram suas relações interpessoais, autonomia e aumento do repertório motor em dança educati-
va. Quanto ao Programa de Dança Educativa, observou-se a evolução dos participantes com relação às 
habilidades envolvidas: lateralidade, ritmo de movimentos, exploração de direções (frente, lado e trás) e 
dos níveis de espaço (baixo, médio e alto), compreensão e realização dos fatores de movimento fluência, 
peso, tempo e espaço, o que demonstra a eficiência do programa, centrado no processo de ensino e com 
finalidade pedagógica, voltado a crianças com deficiência física. Importante salientar que as crianças que 
participaram do programa, o fizeram em uma clínica de atendimento, portanto, embora a perspectiva seja 
pedagógica, não ocorreu em um ambiente escolar junto a outras crianças.

No estudo de Paulino (2017), o foco foi a reflexão sobre o papel da arte como forma de resga-
tar o sentido da experiência estética, que tem no professor um mediador do processo. O estudo analisou a 
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dança e a educação a partir das proposições dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dialoga com questões 
que integram dança/educação/deficiência. A partir da abordagem de Rudolf Laban, estabeleceu-se quatro 
categorias para análise: Corpo, Espaço, Grupo e Criação. O objetivo foi de compreender o processo e o 
efeito da experimentação de movimentos corporais criativos para desenvolvimento da expressividade do 
aluno com deficiência intelectual; perceber a arte/dança como uma linguagem estética no contexto da 
educação especial; analisar o papel docente na mediação de experimentações interventivas com o movi-
mento para a percepção do seu corpo, do espaço e do relacionamento com o outro na dança. A metodo-
logia utilizada foi a escuta sensível para uma compreensão dos aspectos analisados e pela pesquisa-ação 
como possibilidade metodológica que pode resultar no aprimoramento e na transformação da prática 
educativa. A coleta dos dados aconteceu em uma oficina de dança realizada com um grupo de alunos do 
Centro de Ensino Especial 01 de Santa Maria - Distrito Federal e analisados a partir de diários de campo, 
fotos e filmagens. A partir da oficina, realizou-se uma apresentação artística ‘Movere - dança e expressivi-
dade no encontro com o outro’, também considerada na análise dos dados. Dentre os resultados obtidos, 
percebeu-se a construção de significados de dança que partem da percepção de si e do outro; rompimento 
da cópia de movimentos padronizados para criação em dança; ampliação de vivências significativas com 
o corpo na escola; dança compreendida como linguagem da expressividade subjetiva na qual se valoriza 
a presença de cada corpo em suas diferenças e possibilidades. O estudo contribuiu para a compreensão 
de dança/ensino ampliada à educação especial; ressignificação da arte no contexto da educação; reflexões 
da percepção das diferenças no processo de aprendizagem e pode ser ampliado pela investigação dos 
jogos para compreensão da corporeidade na escola. Nesse trabalho, percebeu-se uma articulação entre a 
finalidade pedagógica e a artística, no que possibilita aos participantes ampliar suas vivências corporais e 
aprendizagem da dança, além do trabalho criativo que gerou a realização de uma apresentação. Ressalta-se 
que a pesquisa foi realizada em um contexto de sala de ensino Especial.

Sene (2016) em seu estudo, discutiu o Currículo de Arte do Estado de São Paulo perante as 
exigências dos conteúdos focados na contemporaneidade e nas quatro linguagens (Música, Dança, Teatro 
e Artes Visuais). Enfatizou a formação do professor e os desafios por ele enfrentados ao desenvolver o 
mesmo conteúdo atendendo a todos os alunos indistintamente. O objetivo foi de descrever e analisar as 
percepções de professores de Arte da rede estadual paulista de uma cidade do interior sobre o fazer docente 
vinculado ao Currículo oficial e os seus desdobramentos (Caderno do Professor e Caderno do Aluno). A 
metodologia utilizada foi a abordagem quanti/qualitativa que consiste no estudo de caso do Currículo do 
Estado de São Paulo. A base teórica fundamentou-se nos pressupostos do campo da Educação, Educação 
Especial, da Arte-educação, do Currículo e da Teoria da Criatividade. Os participantes foram nove pro-
fessores de Arte de sete escolas selecionadas por atender Ensino Fundamental e Ensino Médio e ter mais 
matrículas de alunos público-alvo da Educação Especial. O instrumento principal foi a investigação por 
questionário e ocorreu análise documental do Currículo e seus desdobramentos (Cadernos do Professor e 
do Aluno). Dentre os resultados obtidos, constatou-se que a formação exigida para atuação docente é mais 
ampla do que a recebida ao longo das graduações, que a postura tradicional se sobrepõe nas avaliações e 
dificulta a inclusão dos alunos público-alvo da Educação. Assim, o professor domina mais a linguagem de 
formação que é na maioria, Artes Visuais, embora o contexto exija dele que transite por todas as quatro 
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linguagens da Arte. Esse estudo se repetiu tanto na busca em que se utilizou os unitermos “Dança” AND 
“Educação Especial”, quanto com “Dança” AND “Educação Especial” AND “formação de professores”, 
porque mesmo não tratando especificamente da dança, a autora analisa o currículo da disciplina de Arte 
que contempla as quatro linguagens (Dança, Artes Visuais, Teatro e Música). Reforça-se aqui o que já se 
tinha apontado no início dessa pesquisa sobre a utilização das Artes Visuais como predomínio nas aulas 
de Arte, resultante do processo formativo do professor ser deficiente o que gera insegurança aos mesmos 
para ministrar os conteúdos das outras linguagens. Outro aspecto reforçado é que essa mesma lacuna no 
processo formativo se dá ao tratar do público-alvo da Educação Especial. 

conclusão

Com base nos estudos encontrados nessa busca, verifica-se que a hipótese inicial de que as 
pesquisas de interface da dança e da Educação Especial com propósito educacional seja escassa é uma 
realidade. Mais que isso, pelo número reduzido de trabalhos encontrados pode-se afirmar que a escassez 
desses estudos se dá em quaisquer dos seus contextos ou finalidades, e não apenas no pedagógico.

Pode-se verificar nos quatro trabalhos analisados que: Matsutacke (2014) foi realizado em 
um contexto de realização do projeto PÉS e tinha finalidade artística; Rossi (2014) foi realizado apenas 
com crianças com deficiência física em contexto clínico e com finalidade pedagógica; Paulino (2017) 
realizou sua investigação em contexto de sala de ensino especial com uma articulação entre as finalidades 
pedagógicas e performáticas, embora a ênfase seja na primeira, visto que a performance artística aparece 
como decorrente do trabalho realizado ao longo da oficina, o que nos possibilita inferir que o propósito 
principal foi o processo criativo e não o resultado final. Por fim, o trabalho de Sene (2016), não foi es-
pecífico sobre a linguagem da dança, mas tratou do currículo de Arte e suas linguagens, e, a necessidade 
do processo formativo do professor para atuar com qualidade, ministrando todas as linguagens artísticas 
previstas pela Lei, bem como, atender a todos os alunos indistintamente. 

Um ponto comum identificado em três dos trabalhos analisados é a abordagem de referência 
utilizado partindo das proposições de Rudolph Laban e a dança educativa, o que por sua vez, possibilita 
um maior envolvimento do participante na experimentação e vivência corporal e também do processo 
criativo, respeitando as singularidades de cada um. 

Considera-se diante do exposto a necessidade de mais estudos voltados para essa temática, 
bem como, a realização dos mesmos em contexto escolar em salas regulares, nas quais seja possível a verifi-
cação da realização das propostas com dança não somente para o público-alvo da Educação Especial, mas 
para todos os alunos com foco na perspectiva inclusiva. 



Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.2, 2019                                               99 

DefSen V Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

18 e 19 de março de 2019 ISSN  2594-9802

referências

BRASIL. Constituição (1988). constituição da república federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 28 de fev. 2019.

BRASIL.  Estatuto da criança e do adolescente: lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, lei n. 8.242, de 
12 de outubro de 1991. 3. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. parâmetros curriculares nacionais: introdução aos 
parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997

BRASIL.  diretrizes nacionais para a educação especial na educação Básica. Brasília: MEC, 2001. 

BRASIL.  lei nº 11.769, de  18 de agosto de 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11769.htm. Acesso em 28 de fev. 2019.

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. política nacional de educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva. Brasília, DF, jan. 2008. 

BRASIL. Plano Nacional de Educação 2014-2024. lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Brasília: 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. 

BRASIL.  lei nº 13.278, de 2 de maio de 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2016/lei/l13278.htm. Acesso em 28 de fev. 2019.

DECLARAÇÃO de Salamanca. Sobre Princípios e Políticas e Práticas na área das Necessidades Educati-
vas Especiais. 1994. 

DECLARAÇÃO Internacional de Montreal sobre inclusão. 2001. 

DECLARAÇÃO mundial sobre educação para todos: satisfação das necessidades básicas de aprendiza-
gem. UNESCO, Jomtien/Tailândia, 1990. 1998. 

MATSUTACKE, R. A. T. Meu corpo, teu corpo e este outro: visitando os processos criativos do 

projeto pÉs. 2014. Dissertação (Mestrado em Artes) - Universidade de Brasília: Brasília, 2014.

PAULINO, B. R. Movimento, arte e expressividade: uma proposta de dança educativa para alunos 
com deficiência intelectual. 2017. Dissertação (Mestrado Profissional em Arte) - Universidade de Brasí-
lia: Brasília, 2017.

PROSCÊNCIO, P.; SOUZA, A. Dança na educação infantil: um convite ao educador. anais da X 

semana da educação da universidade estadual de londrina, 2008.

ROSSI, P. programação de ensino em dança educativa voltada a crianças com deficiência física. 
2014. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de São Carlos: São Carlos, 
2014.



 Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.2, 2019                                                       100

DefSen V Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

18 e 19 de março de 2019 ISSN  2594-9802

SENE, M. R. aulas de arte: reflexões sobre currículo, docência, criatividade e a escola inclusiva. 2016. 
Tese (Doutora em Educação) – Universidade Estadual Paulista de Araraquara: Araraquara, 2016.


