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RESUMO 
 

A pesquisa trata de um estudo de caso exploratório, em uma abordagem com dança 
para crianças com paralisia cerebral, integrantes de um programa de reabilitação. 
Neste contexto, amplia-se a noção de arte exclusivamente terapêutica, trazendo a 
discussão para o entendimento de dança enquanto ação cognitiva do corpo. Para isso, 
são articulados os conceitos de embodiment (LAKOFF & JOHNSON, 1999), 
neuroplasticidade (LENT, 2001; KOLB & GIBB 2011, RAMACHANDRAN,2014; 
BERTHOZ, 2017), aprendizagem (MATURANA e VARELA, 1995), afetividade 
(DAMÁSIO, 2004; SILVA, 2015) e a cognição associada à Dança (KATZ, 2005; 
CALVO-MERINO 2004, 2006; WACHOWICZ, 2009; CROSS, 2012; HAGENDOORN, 
2012). A pesquisa de campo envolve o trabalho com crianças com paralisia cerebral, 
realizado em uma instituição de reabilitação infantil. São discutidos os eixos de 
trabalho, as contribuições da intervenção para a autopercepção corporal destes 
pacientes e o entendimento da equipe sobre o assunto. Pretende-se, assim, contribuir 
para a disseminação do entendimento de Dança enquanto campo de conhecimento 
específico, em áreas diversas às das Artes, como a Saúde. 
 
Palavras-chave:  Dança. Reabilitação Infantil. Paralisia Cerebral. Embodiment  
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ABSTRACT 
  
The research centers on an exploratory case study on the utilization of dance in the 
process of rehabilitation of a group of children with cerebral palsy. In this context, the 
notion of dance as an exclusively therapeutic art is expanded to understand the 
concept of dance as a cognitive action of the body. The theories of the embodiment 
are utilized (LAKOFF & JOHNSON, 1999) in association with the concepts of 
neuroplasticity (LENT, 2001; KOLB & GIBB, 2011; RAMACHANDRAN, 2014; 
BERTHOZ, 2017), and the principles of learning (MATURANA and VARELA, 1995) 
affection (DAMÁSIO, 2004; SILVA, 2015) and cognition associated with dance (KATZ, 
2005; CALVO-MERINO, 2004 and 2006; CROSS, 2012; WACHOWICZ, 2009; 
HAGENDOORN, 2012). The field research was done in a child rehabilitation institution 
with children with cerebral palsy.  The main directions of the work are discussed and 
also how develops the body self-perception of these patients and the understanding of 
the subject by the therapeutic team. The purpose of the work is to contribute to the 
dissemination of the understanding of Dance as a specific field of knowledge, in areas 
other than Arts, such as Health. 
 
Keywords: Dance. Children rehabilitation. Cerebral Palsy. Embodiment.  
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa surge como resultado de um processo pessoal de 16 anos de 

contato profissional com a dança. Foram muitas experiências criativas, empíricas e 

profissionais. Durante todo o curso de Licenciatura em Dança na Escola de Dança da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), amadureci a vontade de fazer pesquisa. Fui, 

durante muito tempo, participante do Grupo de Pesquisa Poética Tecnológica na 

Dança, coordenado pela Professora Dra. Ivani Santana, da UFBA, onde experimentei 

os papéis de dançarina, editora de imagens e criadora. Neste período fui bolsista pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), pelo Grupo de Dança 

Contemporânea da UFBA (GDC), e, na modalidade Apoio Técnico, pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).  

Simultaneamente ao encanto pela pesquisa acadêmica, expandia o meu 

vocabulário de movimentos com as experiências profissionais como dançarina em 

uma residência no Centre Coreográphique Pavillon Noire, em Aix-En-Provence, junto 

ao grupo de pesquisa de Ivani Santana; em temporadas com espetáculos do GDC em 

outras cidades, como o Rio de Janeiro e Brasília; na participação na V Edição do Ateliê 

de Coreógrafos Brasileiros, em Salvador, entre outras.  

Depois da formatura, passei a dar aulas de dança contemporânea no curso 

Técnico Profissionalizante em Dança da Escola de Dança da Fundação Cultural do 

Estado da Bahia (FUNCEB), durante três anos. Foi quando, em 2007, surgiu o 

concurso para professor de dança da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação 

(RSHR), instituição pública de serviços de reabilitação com unidades em oito cidades 

do país. Na época do lançamento do edital, decidi me inscrever com o objetivo de, 

entre outros, ter a oportunidade de experiência profissional em uma cidade diferente 

de Salvador.  

O processo seletivo era composto de prova objetiva, com conhecimentos sobre 

dança e anatomia; prova discursiva, cujo tema amplo era o movimento; prova técnico-

situacional que consistia na resolução de uma situação-problema diante de uma 

banca; uma entrevista individual e uma prova prática, em Brasília. Nunca havia 

trabalhado com pessoas com deficiência.   

Passei todas as etapas, até que chegou o dia da prova prática. Foram 

disponibilizados 15 minutos para preparação de um plano de aula de 30 minutos para 
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três pacientes adultos, cujas patologias passei a conhecer naquele momento. Dois 

deles tinham uma lesão medular e uma jovem com diagnóstico de mielomeningocele1. 

Nunca tinha ouvido falar nestas patologias. O que eu pensei? Vou preparar uma aula 

com o que eu entendo de dança. Preparei uma aula com conteúdo trabalhado com os 

meus jovens alunos do curso técnico profissionalizante da FUNCEB, onde dava aulas 

de processos criativos e dança contemporânea. O detalhe, nesse caso, era que os 

meus alunos teriam uma série de dificuldades motoras e, talvez, cognitivas, que eu 

não tinha conhecimento, por não ter tido contato prévio com eles. Eu pensei, em certo 

grau, todos nós temos alguma dificuldade motora e cognitiva. A solução que encontrei 

foi a escuta sensível, o olhar atento, a improvisação e a rapidez na tomada de decisão. 

Estas habilidades, acredito, me garantiram a vaga de professora de dança.  

   Porém, faltava ainda outra parte do processo seletivo: o treinamento na 

unidade do Rio de Janeiro. Tornou-se um dos períodos mais difíceis da minha vida e, 

também, uma das maiores aprendizagens. O treinamento era um processo constante 

de teste e avaliação, e essa situação em estado permanente é muito desgastante. Eu 

me sentia como numa audição de dança, oito horas por dia, cinco dias por semana, 

durante nove meses. Nesse período aprendi os detalhes de todas as patologias 

tratadas no hospital, o método SARAH de reabilitação, os princípios e funcionamento 

da instituição, o relacionamento em equipe multidisciplinar.  

Na unidade do Rio de Janeiro, o treinamento consistia em desenvolver no 

profissional, habilidades para realizar um trabalho autônomo na unidade de Brasília. 

Em momento nenhum tratou-se de um treinamento mecânico, no qual eu era obrigada 

a repetir técnicas, mas sim entender profundamente um sistema e dessa forma poder 

intervir com mais propriedade.  

Acompanhei o trabalho diário de cada profissional da equipe: médicos, 

enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, pedagogos, fonoaudiólogos, 

psicólogos, professores de artes, professores de educação física e professores de 

dança. Em certo momento, fui direcionada para acompanhar o trabalho da professora 

de dança mais antiga da instituição, Marcia Abreu, o que considerei um privilégio, pois 

                                            
1  Mielomeningocele é uma anomalia congênita complexa da coluna que causa vários graus de 

malformação da coluna espinal, ou mielodisplasia. É comumente referida como espinha bífida e é 
classificada como um defeito do tubo neural. Pacientes com essa desordem apresentam-se com 
um espectro de imperfeições, mas os déficits funcionais primários são a paralisia da coluna lombar 
a perda sensorial, disfunção da bexiga e do intestino e a disfunção cognitiva. (SANTOS, 2010)  
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era liderança do setor de reabilitação infantil, com mais de 25 anos de experiência na 

instituição. Formada pela Escola e Faculdade de Dança Angel Vianna, Márcia foi uma 

das pioneiras no trabalho de dança com a reabilitação na RSHR, sendo a única 

professora desta formação inicial que ainda permanecia na unidade do Rio de Janeiro.  

Comecei a perceber que me identificava muito com a proposta e tudo que ela 

dizia sobre a dança na reabilitação. Isto foi me deixando mais à vontade e feliz, pois 

comecei a entender os pontos de convergência entre os nossos trabalhos e o da 

instituição. A dança era trazida a partir da sua formação na metodologia Angel Vianna 

de consciência do movimento, técnicas de educação somática como Feldenkrais 

(1977)2, e sobretudo com muito cuidado e respeito às individualidades dos pacientes, 

fruto de uma sensibilidade indispensável para este trabalho. Só tenho a agradecer ter 

estado perto dela.   

 O universo da reabilitação ia dissecando o meu entendimento de corpo. Tive 

aulas de neuroanatomia, neuroimagem, neurofisiologia, ontogênese, doenças 

neurodegenerativas, doenças genéticas, participei de exames de marcha em 

laboratório de movimento, confecção de dispositivos de comunicação alternativa, 

confecção de órteses e próteses, entre tantas outras atividades do cotidiano de um 

hospital de reabilitação.  Fui entendendo como o mote central daquele espaço era o 

movimento, mas muito antes disso, o paciente.  A busca de todos girava em torno do 

movimento, mas a pessoa que estava ali procurando aquele serviço era o nosso ponto 

de intersecção.   

Todos os dias eu me perguntava: por que a dança? Por que não a fisioterapia? 

Por que não a educação física? E o trabalho com os pacientes era o que me dava 

mais respostas, diariamente. A minha formação em dança na UFBA, tudo que havia 

estudado me indicava a direção da dança enquanto ação cognitiva do corpo, e esse 

entendimento foi sendo elucidado, à medida que eu entendia mais as neurociências.  

Passei essa última fase do treinamento e fui contratada para atuar em Brasília, 

                                            
2  Moshe Feldenkrais (1904 - 1984) nasceu na Rússia, foi um dos grandes pioneiros do campo da 

educação somática. Para criar seu método, se valeu de um profundo conhecimento de diversas 
áreas como engenharia, física, artes marciais, biomecânica, neurologia, cibernética, 
desenvolvimento humano e psicologia. O método Feldenkrais aborda a pessoa como um todo, 
considerando função, estrutura e ambiente como uma unidade. Levando-se em conta o contexto 
cultural, emocional e biológico, os hábitos de movimento e postura são reexperimentados, 
favorecendo a formação de novos padrões. Através deste processo podemos superar as restrições 
impostas pelos hábitos inconscientes e desenvolver maior capacidade de escolha. (NÚCLEO 
FELDENKRAIS, 2019) 
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sendo responsável pelo setor de Reabilitação Infantil. Este era o momento de atuar 

com toda minha experiência de dança e o que aprendi no Rio de Janeiro, de maneira 

autônoma. Comecei a desenvolver a minha forma de abordagem e de trabalho, 

baseada sempre nas demandas dos pacientes.  

Trago hoje no meu corpo, em forma de experiência, um dos ensinamentos mais 

importantes da reabilitação: viver, literalmente, um dia de cada vez. Não temos 

controle algum do que pode acontecer, nem aonde vamos chegar. A incerteza, o 

imprevisível, o acaso, são elementos muito fortes e presentes na realidade destas 

pessoas. Aprendi tanto, tanto, que às vezes faltam palavras e me vem o choro, como 

neste momento em que escrevo este texto. A reabilitação é um trabalho de humanos 

para humanos. É quando você põe a prova tudo o que de mais humano você pode 

ter. Você coloca a dor do outro como mais importante que a sua. É um trabalho 

impossível de ser feito sem empatia. E esse foi outro dos grandes aprendizados que 

tive.  

Entendi que na reabilitação o trabalho deve ser realizado de acordo com as 

demandas dos pacientes. Cada caso é estudado pela equipe, que pensa estratégias 

de intervenção. Claro que os casos podem ser semelhantes, e já se adquire uma 

expertise que permite que se saiba mais ou menos quais os tipos de intervenção para 

determinada patologia. Mas não funciona se não forem observados aspectos 

individuais, do contexto social, ambiental e cultural de cada paciente. Nessa 

perspectiva, cada caso chega como se fosse o primeiro.   

A indicação do trabalho de dança não depende só do profissional de dança. Por 

mais que se acredite que tal paciente pode se beneficiar da abordagem, a indicação 

depende da aprovação da equipe (pediatras, enfermeiros, psicólogos e terapeutas 

funcionais) e isso envolve uma série de fatores que dizem respeito a formação da 

equipe em saúde, onde existe uma hierarquia muito evidente.  

A maioria das instituições propõe um modelo de gestão verticalizada, sem 

abertura para a participação de todos os envolvidos no sistema. A hiperespecialização 

na saúde, como ainda temos assistido tanto ultimamente, dificulta muito o trabalho, 

especialmente na reabilitação. A RSHR, em seus princípios originais, propõe algo 

diferente. Sua proposta filosófica busca diminuir a distância entre profissionais e retirar 

hierarquias, mas no dia a dia as coisas não funcionavam desta forma, e, nem todos 

os membros da equipe conseguiam colocar em prática uma proposta mais próxima 
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do transdisciplinar3 (como explico melhor no capítulo 3).  Eu não tinha autonomia total 

para dizer o que era indicado para o paciente, apesar de muitas vezes as nossas 

opiniões convergirem.  

É sempre importante lembrar que o mais importante ali era o paciente. 

Estávamos todos pensando maneiras de facilitar e melhorar a qualidade da vida desta 

pessoa. E isto dependia também do que as pessoas queriam e enxergavam como 

qualidade de vida. Quando se trata de reabilitação neurológica infantil temos que levar 

em conta a questão natural da infância, quando a criança, historicamente, demorou a 

ser vista como um ser com certo grau de autonomia, capaz de fazer escolhas. 

(ARROYO, 2012)  

Além disso, a questão dos déficits cognitivos inerentes a certas patologias, 

dependendo da intensidade, tornam estas crianças completamente dependentes de 

um cuidador. Então trabalhamos muito com a família/cuidadores para acessar estas 

crianças. No método SARAH, a reabilitação é centrada na família e no contexto da 

criança com lesão cerebral, e o afeto e a motivação são fundamentais para os 

resultados. (BRAGA; PAZ JUNIOR, 2008) 

    Dessa forma, o programa de reabilitação tem que fazer sentido para o 

paciente, não pode estar "descolado" de sua realidade ou não se alcançam os 

mesmos resultados. O método é ensinado para as famílias para que elas possam 

estimular as crianças no contexto mais apropriado para o seu desenvolvimento, que 

é a sua casa, o seu cotidiano, os seus pares.  

Parte-se do pressuposto que os pais ou cuidadores são as melhores pessoas 

para estimular o desenvolvimento motor e cognitivo da criança, pois este acontece por 

meio de brincadeiras e descobertas naturais da infância. São sugeridas atividades e 

brincadeiras capazes de mobilizar conteúdos importantes para o seu processo de 

reabilitação.  

Assim, entendi que muito do que era trazido neste trabalho dialogava com as 

                                            
3  Transdisciplinaridade foi considerada um novo campo de saber, distinto da multidisciplinaridade e 

da interdisciplinaridade, primeiramente, por Jean Piaget, em 1970, no encontro “Interdisciplinaridade 
– Ensino e Pesquisa nas Universidades”, na Universidade de Nice, na França. Piaget propôs a 
inclusão do conceito de “além das disciplinas” como esta nova forma de enxergar o campo da 
transdisciplinaridade. Almeida-Filho, ancorado nos estudos da física quântica, pensa que “além das 
disciplinas” expressa ainda a inclusão do sujeito e a interação sujeito-objeto como característica da 
transdisciplinaridade. (ALMEIDA-FILHO, 2005) 
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minhas questões sobre a relação entre dança e o processo de cognição. Questões 

estas que vinham me intrigando desde a especialização na UFBA: relações entre os 

sistemas sensoriais e a origem do movimento no corpo; a relação entre autopercepção 

corporal desenvolvida com a dança e o processo de aprendizagem de crianças e 

adolescentes; que habilidades a dança poderia estimular? Existiria uma dança 

"melhor" para desenvolver esta ou aquela habilidade?  

Eu estava muito interessada na autonomia, na importância desta capacidade 

para o paciente. Na reabilitação, um dos principais objetivos é proporcionar a 

autonomia do paciente para que atinja o maior nível de independência possível, dentro 

de suas capacidades, ou seja, essa tentativa de descobrir como se vestir, como usar 

o banheiro, como se alimentar, como ser transferido de um local para outro. Para eles, 

todas essas ações cotidianas já são grandes pesquisas de movimento, diariamente.  

São desafios cotidianos para encontrar o melhor movimento, o mais eficaz para cada 

atividade. E isso tem total relação com a minha proposta de investigação em dança. 

A capacidade de auto organizar e a permanente autocriação (MATURANA e VARELA, 

2008). Além disso, problematizar a relação com o espaço e com os outros corpos 

mostra que a autonomia deve estar permanentemente em relação com o meio, sendo 

compartilhada com os pares. 

 Os pacientes e familiares muitas vezes chegam à instituição de reabilitação 

cheios de preconceitos ou apenas totalmente desinteressados no trabalho com dança. 

Digo pacientes e familiares porque falando de reabilitação infantil essa separação não 

pode ser feita, uma vez que, muitas vezes, os familiares é quem definem o melhor em 

termos de atividades para as crianças. No programa de reabilitação, as atividades 

ofertadas são discutidas com pacientes e acompanhantes. Não faz sentido uma 

imposição por meio da instituição, pois, assim, não se alcançariam os resultados 

desejados. Nenhum procedimento ou atividade é colocado como obrigatório. São 

sugestões de intervenções que ficam sob a decisão do paciente/acompanhante acatar 

ou não. A dança se encontrava, no caso citado, no escopo das atividades físicas da 

reabilitação, no setor de “educação física” e por isso poderia ser substituída por outra 

“modalidade” se o paciente/acompanhante assim desejasse.  

Muitas vezes, crianças ávidas pelo trabalho com dança, são impedidas por 

questões religiosas da família. Em outros casos, meninos são proibidos de frequentar 

as aulas por uma questão de gênero. Essas questões não foram diretamente 
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abordadas por mim, mas passadas para um psicólogo da equipe ou assistente social 

para definir que caminho seguir.  

Eu procurava valorizar/estimular/aproveitar o repertório de movimentos trazidos 

pelos pacientes. Muitas vezes traziam valiosas experiências prévias com a dança e 

eu sempre usava estes elementos para criação e trabalho com os objetivos da 

reabilitação. Isso abria um enorme leque de possibilidades, uma vez que atendia 

crianças vindas de vários lugares do país. Por vezes me deparava com contextos 

desconhecidos por mim. Se o paciente, por exemplo, trouxesse uma experiência 

prévia com dança regional, da qual eu não tivesse contato ou conhecimento, a 

situação exigiria, da minha parte, uma pesquisa para entender os princípios e buscar 

elementos que pudessem auxiliá-lo nos objetivos da reabilitação. Dessa forma, nestes 

casos, entendi que o mais importante não é a técnica de dança ou o estilo usado para 

a aula, mas o procedimento em dança (KATZ, 2009), os elementos da dança que eu 

posso utilizar e que vão fazer a diferença na reabilitação. Eu posso usar o material, a 

experiência gestual e motora que eles trazem para trabalhar objetivos próprios da 

reabilitação. Neste caso crio conexões entre a dança trazida por eles e a minha 

proposta de abordagem do movimento.  

Em uma situação hipotética, vamos imaginar que uma criança tenha experiência 

com danças tradicionais gaúchas e sofra um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), 

ficando com uma hemiparesia que prejudica o seu equilíbrio e a integração dos 

dimídios (hemicorpos direito e esquerdo). Eu vou usar elementos dessa dança 

gaúcha, que é da própria criança, ou seja, que ela já tem desenvolvida em seu corpo, 

a seu favor. Geralmente a dança tradicional gaúcha envolve sapateado com botas e 

uso de bastões. Eu vou, com uma breve pesquisa, buscar elementos que lhe façam 

sentido (pés e bastões) e estimular um processo criativo em dança, com base nestes 

elementos.  

Dessa forma, a criança vai trazer o seu conhecimento para mim e juntos vamos 

descobrir qual caminho alternativo do movimento ela pode fazer para conseguir 

dançar aquela dança que faz sentido para ela, mas que agora já não é a mesma em 

seu corpo.  

Existem uma infinidade de exemplos que dizem respeito à história de vida de 

cada um, presentes em inúmeros atendimentos, ora individuais, ora em grupo, em 

setores não só da reabilitação neurológica infantil, mas de adultos, reabilitação em 



23 
 

ortopedia, programa de lesão medular e oncologia. Surge então a necessidade de 

escrever, registrar, dissecar, esmiuçar o verbo para tentar traduzir o que é, no/para o 

meu corpo, essa experiência de viver a dança na reabilitação neurológica infantil.  

Para isso, o tempo do mestrado foi fundamental. A proposta de um estudo de 

caso exploratório se delineou naturalmente. Eu sabia que precisava de uma pesquisa 

de campo, para observar com cuidado e rigor essa proposta de abordagem específica 

artístico-educativa. Neste momento já estava de volta a Salvador e encontrei a 

disponibilidade e delicadeza necessárias ao trabalho no Centro de Pesquisa da 

Fundação José Silveira (FJS), mais precisamente no Instituto Baiano de Reabilitação 

(IBR). Foram muitos momentos de conversa e amadurecimento do projeto até a 

aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da própria FJS e da Escola de 

Enfermagem da UFBA. A pesquisa se propunha a fazer um estudo de caso 

exploratório de uma abordagem com dança em crianças com lesão cerebral em 

processo de reabilitação. Este estudo teve o objetivo de investigar como a atividade 

de dança no programa de reabilitação neurológica infantil pode interferir na 

autopercepção corporal destas crianças.  

  Este trabalho se situa na linha de pesquisa intitulada Dança, Corpo e Cognição, 

do Programa de Pós-Graduação em dança da UFBA. Evidentemente ele traz bases 

epistemológicas consonantes com esta linha, que propõe “compreender a dança 

como ação cognitiva do corpo em seus fluxos relacionais, comunicacionais e 

sistêmicos e também em leituras políticas e biopolíticas.” (UFBA, 2017, p. 1)  

No capítulo 2, será apresentada a revisão de literatura, relacionando teorias de 

pesquisadores das áreas da Dança (KATZ, 2005; WACHOWICZ, 2009; 

HAGENDOORN, 2012) Ciências Cognitivas e Neurociências (RIZOLLATI, 2004 e 

2005; RAMACHANDRAN, 2014; ARBIB, 2002; DAMÁSIO, 1996 e 2004; LENT, 2001; 

BERTHOZ, 2017; KOLB e GIBB, 2007 e 2011; NICOLELIS, 2011; CROSS, 2011 e 

2012; CALVO-MERINO, 2004), que trazem em seus estudos as relações entre 

embodiment (LAKOFF e JOHNSON, 1999; MATURANA e VARELA, 1995), o 

processo de aprendizagem com o corpo inteiro, a percepção corporal e dança.  

No capítulo 3, trata-se da dança e reabilitação neurológica infantil, abordando os 

estudos em dança e deficiência (AMOEDO, 2002; NUNES, 2005; SANTOS, 2008; 

SILVA, 2010; BERTOLDI, 2010; MATOS, 1998 e 2012; CARMO, 2014; BERNABÉ, 

2001) e a dança no processo de reabilitação de crianças com paralisia cerebral (BAX, 
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1964; DENUCCI E CATANHO, 2008; REHFELD, 2017). Questiona-se a experiência 

de autopercepção corporal na infância (LE BOULCH, 1984; PIORSKI, 2016) e a 

Dança no contexto institucional de um hospital/clínica de reabilitação com a sua 

perspectiva transdisciplinar (ALMEIDA-FILHO,2005; SANTOS, 2005; SEVERO, 2010; 

MORIN, 2000).  

No capítulo 4, serão feitos relatos de um estudo de caso exploratório (MINAYO, 

2009; MACEDO et al, 2009; TURATO, 2005; CAMPOS, 2009; PIOVERSAN, 1995), 

descrevendo os eixos de trabalho com dança numa instituição de serviços reabilitação 

infantil, trazendo princípios da estimulação sensorial referenciada no trabalho de Lygia 

Clark (1973; ROLNIK, 2005; MONTAGU, 1995) e o processo criativo articulado com 

brincadeiras de movimento (LABAN, 1978; KAUFFMANN, 2005). São apresentados 

o processo e os dados coletados e tratados pela metodologia de análise de conteúdo 

(MINAYO, 2007; TURATO, 2005).  
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2 APRENDIZAGEM PELO CORPO 

O cérebro está acordando e com ele a mente retorna. Como se toda a 
Via Láctea entrasse, subitamente, numa Dança cósmica, a massa de 
tecido neural se transforma num tear encantado no qual milhões de 
lançadeiras tecem, instantaneamente, um padrão etéreo, um padrão 
sempre cheio de significados, mas nunca definitivo, uma harmonia de 
padrões, sempre em fluxo. (SHERRINGTON, 1940, p. 178, tradução 
nossa)4 

 DANÇA = AÇÃO COGNITIVA DO CORPO 

A revisão de literatura dessa pesquisa se debruça sobre as Neurociências, as 

Ciências Cognitivas e estudos em Dança que articulam esses saberes.  Autores como 

George Lakoff e Mark Johnson (1999), Antônio Damásio (1996), Humberto Maturana 

e Francisco Varela (1995) e Roberto Lent (2001) ampliam a noção de aprendizagem 

com o corpo inteiro, atribuindo um papel de importância ao sistema e aparato 

sensório-motor nos processos cognitivos, em vez de localizá-los apenas no Sistema 

Nervoso Central (SNC)5.  

O entendimento básico é que a cognição se situa muito além do SNC, fazendo 

parte de um processo complexo que depende de todo o sistema sensório-motor. As 

evidências das Ciências Cognitivas mostram que a Psicologia Clássica apresentava 

alguns equívocos. Não se pode entender que as faculdades de razão são autônomas, 

separadas e independentes das nossas capacidades corporais, como percepção e 

movimento.  

Os estudos sobre a aprendizagem motora, a chegada da física quântica e as 

revoluções das neurociências provocam mudanças também no campo das artes. A 

dança, quando se afirma como “o pensamento do corpo” e área de conhecimento 

específico (KATZ, 2005), acompanha estas mudanças.  

Ao enunciar a dança como o pensamento do corpo, a ênfase recai na 
reprodução da plasticidade neuronal do pensamento pela musculatura 
do corpo. Esse diagrama se espalha no corpo como uma teia de 
aranha. (p. 110)     

                                            
4  The brain is waking and with it the mind is returning. It is as if the Milky Way entered upon some 

cosmic dance. Swiftly the head mass becomes an enchanted loom where millions of flashing shuttles 
weave a dissolving pattern, always a meaningful pattern though never an abiding one; a shifting 
harmony of sub patterns. 

5  Sistema nervoso central (SNC) e Sistema Nervoso Periférico (SNP) são as duas principais divisões 
do sistema nervoso. O primeiro reúne as estruturas situadas dentro do crânio e coluna vertebral, 
enquanto o segundo reúne as estruturas distribuídas pelo organismo. (LENT, 2001, p.10) 
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Segundo Katz (2005), corpo é comunicação. Essa comunicação traz o corpo 

inteiro implicado no movimento gestual. As inúmeras possibilidades gestuais do 

homem transcendem a linguagem verbal. A possibilidade de executar 700 mil gestos, 

ultrapassa em 150 mil unidades as palavras do maior dicionário da língua inglesa. Os 

seus estudos se debruçam sobre as relações entre o movimento e a cognição, e as 

bases evolutivas que fizeram a dança permanecer enquanto traço da espécie 

humana. Katz descreve a dança como conhecimento de mundo, uma maneira de 

evidenciar acontecimentos e o trânsito entre biológico e cultural.  

A dança atravessa séculos como manifestação artística e traz com ela o estudo 

de padrões de comportamento, sociais, relações de poder, políticas, de gênero e 

sexualidade e, o que muito interessa a esta pesquisa de mestrado, a 

transdisciplinaridade no rompimento de fronteiras acadêmicas nos estudos do corpo. 

A dança hoje se insere em variados espaços institucionais e acadêmicos, como 

escolas, universidades, hospitais, clínicas de reabilitação, academias de ginástica, e 

continua sendo uma manifestação popular das mais genuínas e intensas.  

O pensamento de que a dança é uma ação cognitiva do corpo só é possível ao 

entendermos o corpo fora da visão dicotômica que separa corpo/mente. Esse é o 

ponto de partida para um entendimento de dança como um sistema de ações 

cognitivas e para situá-la dentro de uma instituição de reabilitação. 

 O CONCEITO DE EMBODIMENT SEGUNDO LAKOFF E JOHNSON 

Uma das teorias que explicam a relação entre o movimento e a cognição trata 

do conceito de embodiment, pela ótica do linguista George Lakoff e do filósofo Mark 

Johnson (1999). Os autores questionam a prática filosófica tradicional ocidental ao 

afirmar que o nosso sistema conceitual e de razão surgem de nossos corpos.  

A filosofia tradicional ocidental, desde os pressupostos de René Descartes6 

sugeria que a nossa faculdade de razão é autônoma, separada e independente da 

percepção, motricidade, emoção e outras capacidades corporais. Essa capacidade 

autônoma da razão foi colocada como a principal característica que nos distinguia de 

                                            
6  Descartes (1596-1650), filósofo e matemático francês. Criador do pensamento cartesiano, sistema 

filosófico que deu origem à Filosofia Moderna. Imerso neste contexto, postulou a separação total da 
mente e corpo, sendo o estudo da mente atribuído à religião e à filosofia, e o estudo do corpo, visto 
então como uma máquina, era objeto de estudo da medicina. (DE CASTRO; ANDRADE; MULLER, 
2006) 
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outros animais. O homem seria diferente do animal pela sua capacidade de raciocinar. 

Com a emergência da teoria evolutiva de Charles Darwin (DARWIN apud LAKOFF e 

JOHNSON, 1999), ficou evidente que as capacidades humanas, incluindo aí a razão, 

desenvolvem-se justamente a partir das capacidades animais e junto com elas.  

A visão evolucionária diz que a razão usa as capacidades corporais e se 

desenvolve a partir delas. A razão é fundamentalmente corporificada. Lakoff e 

Johnson (1999) nos mostram que os nossos corpos, cérebros, e sobretudo as 

interações com o ambiente promovem grande parte da base inconsciente para a 

nossa metafisica diária, ou seja, o nosso senso do que é real, a chamada 

racionalidade.  

Para os autores, a categorização, habilidade necessária a qualquer ser vivo, não 

seria produto da razão consciente. Nós, humanos, temos uma categorização neural, 

fruto dos cérebros, corpos e interação com o mundo que vem se transformando com 

a evolução.  

Para dar um exemplo concreto: cada olho humano tem 100 milhões 
de células sensíveis à luz, mas apenas cerca de 1 milhão de fibras 
levando a informação ao cérebro. Portanto, cada imagem recebida 
deve ser reduzida em complexidade por um fator de 100.  Ou seja, a 
informação em cada fibra constitui uma categorização das 
informações de cerca de 100 células. A categorização neural desse 
tipo existe em todo o cérebro, através dos mais altos níveis de 
categorias das quais podemos estar conscientes. Quando vemos 
árvores, as vemos como árvores, não apenas como objetos individuais 
distintos um do outro. O mesmo com pedras, casas, janelas, portas 
etc. (LAKOFF e JOHNSON, 1999, p. 203, tradução nossa)7 

No momento que categorizamos o que é uma árvore, por exemplo, a experiência 

com os sentidos é condição inicial para a categorização do conceito. O cheiro, o 

formato, a cor, a experiência vivida ou até a inferência que fazemos a partir de outras 

experiências corporificadas são fundamentais para o entendimento daquele objeto.  

A maioria das nossas categorizações seria formada automaticamente e 

inconscientemente, e a peculiaridade dos nossos corpos daria as possibilidades de 

                                            
7  To take a concrete example: each human eye has 100 million light-sensing cells, but only about 1 

million fibers leading to the brain. Each incoming image must therefore be reduced in complexity by 
a factor of 100. That is, information in each fiber constitutes a categorization of the information from 
about 100 cells. Neural categorization of this sort exists throughout the brain, up through the highest 
levels of categories that we can be aware of. When we see trees, we see them as trees, not just as 
individual objects distinct from one another. The same with rocks, houses, windows, doors and so 
on. (LAKOFF e JOHNSON, 1999, p. 203) 
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categorização e conceituação.  Os autores usam o termo “cognitivo” para aspectos do 

sistema sensório-motor que contribui para nossas habilidades de conceituar e 

raciocinar. Uma vez que as operações cognitivas são, em sua maior parte, 

inconscientes, o termo chamado por eles de “inconsciente cognitivo” descreve com 

precisão todas as operações mentais envolvidas em sistemas conceituais, significado, 

inferência e linguagem. 

Segundo Lakoff e Johnson (1999), cientistas cognitivos chegam a afirmar que 

95% do nosso pensamento é inconsciente. Esse entendimento ampliou a ideia sobre 

como vivenciamos uma experiência. A afirmação de que o nosso senso do que é real 

começa e depende fundamentalmente dos nossos corpos, especialmente do nosso 

aparato sensório-motor, que nos permite perceber, mover e manipular, define que as 

estruturas detalhadas dos nossos cérebros foram moldadas pela evolução e 

experiência. 

Qualquer raciocínio que você faça usando um conceito requer que as 
estruturas neurais do cérebro realizem esse raciocínio. Assim, a 
arquitetura das redes neurais do seu cérebro determina quais 
conceitos você tem e, portanto, o tipo de raciocínio que você pode 
fazer. A modelagem neural é o campo que estuda quais configurações 
de neurônios realizam o que experimentamos como formas 
particulares de pensamento racional. Também estuda como essas 
configurações neurais são aprendidas. A modelagem neural pode 
mostrar em detalhes um aspecto do que significa para a mente ser 
incorporada: como configurações particulares de neurônios calculam 
o que experimentamos como inferências racionais? Neste ponto, a 
pergunta vaga "A razão pode fazer uso do sistema sensório-motor?" 
torna-se tecnicamente uma questão mais especifica: “As inferências 
racionais podem ser computadas pela mesma arquitetura neural 
usada na percepção ou no movimento do corpo?” Agora sabemos que, 
em alguns casos, a resposta a essa pergunta é sim. (LAKOFF e 
JOHNSON, 199, p.178, tradução nossa)8 

Os autores sugerem ainda que um conceito corporificado é uma estrutura neural 

que parte ou faz uso do sistema sensório-motor. O locus da razão (inferência 

                                            
8  Any reasoning you do using a concept requires that the neural structures of the brain carry out that 

reasoning. Accordingly, the architecture of your brain's neural networks determines what concepts 
you have and hence the kind of reasoning you can do. Neural modeling is the field that studies which 
configurations of neurons and carry out the neural computations that we experience as particular 
forms of rational thought. It also studies how such neural configurations are learned. Neural modeling 
can show in detail one aspect of what it means for the mind to be embodied: how particular 
configurations of neurons, operating according to principles of neural computation, compute what we 
experience as rational inferences. At this point the vague question: " Can reason make use of the 
sensorimotor system?" becomes the technically answerable question "Can rational inferences be 
computed by the same neural architecture used in perception or bodily movement?" We now know 
that, in some cases, the answer to this question is yes. (LAKOFF & JOHNSON, 199, p. 178)  
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conceitual) seria o mesmo do locus da percepção e do controle motor, que são 

funções corporais (LAKOFF e JOHNSON, 1999, p. 238). 

O conceito de embodiment, segundo Lakoff e Johnson (1999) nos faz repensar 

a origem dos sistemas conceituais. Estes autores evidenciam que precisamos, 

fundamentalmente, das experiências e aparato sensório-motor para entender e 

conceituar o mundo à nossa volta. O conceito de corpo como um sistema complexo, 

interligado e codependente é cada vez mais compreendido em todas as áreas. Dessa 

forma, (re)significamos o papel da experiência corporal e do aparato sensório-motor 

no processo cognitivo, sendo uma espécie de inteligência inconsciente fundamental 

para nossa apreensão do mundo.  

 BIOLOGIA DA COGNIÇÃO 

Uma outra conexão com o entendimento de aprendizagem pelo corpo inteiro se 

dá no contato com os filósofos e biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco 

Varela (1995), em sua obra A árvore do conhecimento, através da perspectiva da 

biologia da cognição. Por este viés, eles destrincham o processo de conhecimento, o 

fenômeno do conhecer, também não exclusivamente pela via do sistema nervoso 

central, mas pela via da diversidade de configurações sensório-motoras que permite 

ao organismo, pela abertura deste para a associação dos estados internos e as 

diversas interações em que pode participar, situando-o sempre num contexto 

relacional. 

 A todo momento estamos num fluxo de troca de informações com o ambiente. 

Estas informações chegam ao corpo via sistemas sensoriais e se auto organizam em 

padrões neuronais, criando uma rede (MATURANA e VARELA, 1995). Segundo os 

autores, um sistema dinâmico está em contínua mudança nos seus domínios 

estruturais, e vai depender das relações interativas com o seu meio. Meio e unidade 

atuam como fontes de perturbação mútuas, desencadeando mudanças de estado em 

ambas as partes. A esse processo os autores chamam de acoplamento estrutural. 

Neste processo, as modificações que ocorrem na unidade e no meio são expressões 

da dinâmica estrutural de cada um.  

Isso é válido para qualquer sistema dinâmico e também para os seres vivos. No 

caso dos seres vivos, a característica peculiar é que esse acoplamento se dá na 

tentativa de conservação da autopoiese que os define. Autopoiesis é um termo que foi 
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criado pelos autores (MATURANA e VARELA, 2005) para designar a capacidade dos 

seres vivos de produzirem a si próprios.  

Segundo Maturana e Varela (2005), um ser vivo é um sistema autopoiético, 

caracterizado como uma rede fechada de produções moleculares (processos), onde 

as moléculas produzidas geram, com suas interações, a mesma rede de moléculas 

que as produziu. A conservação da autopoiesis e da adaptação de um ser vivo ao seu 

meio são condições sistêmicas para a vida.  

Os autores propõem que, desde a origem da vida, o que caracteriza o ser vivo é 

a capacidade de estar, literalmente, produzindo a si próprio de modo contínuo. Porém, 

fica claro que na definição de unidade autopoiética, os seus componentes devem estar 

numa relação dinâmica com o sistema e numa rede contínua de interações para 

manter-se vivo. A membrana que delimita as extensões das redes precisa também 

fazer parte delas, participar, e isso é uma condição para que ocorra a rede de 

transformações que a produz como unidade. 

A característica mais peculiar de um organismo autopoiético é que ele 
se levanta por seus próprios cordões, e se constitui como diferente do 
meio por sua própria dinâmica, mas de tal maneira que ambas as 
coisas são inseparáveis. (MATURANA e VARELA, 2005, p.55) 

O meio e os seres vivos que com ele interagem atuam como seletores de suas 

mudanças estruturais. No acoplamento estrutural, organismo e meio sofrem 

transformações mútuas, mas são unidades independentes. Essa compatibilidade 

organismo/meio para manutenção dos sistemas dinâmicos é o que eles chamam de 

adaptação. Se as interações se tornam destrutivas e provocam a interrupção da 

autopoiese, considera-se que o ser vivo perdeu a sua adaptação.  

Neste processo, o fenômeno do conhecer é estudado por várias áreas e a 

revisão de conceitos tem sido constante em muitas delas. Maturana e Varela (2005) 

trazem a discussão para outros organismos vivos, traçando um paralelo com as 

capacidades adaptativas humanas. Estas duas teorias explicadas anteriormente 

(embodiment e biologia da cognição) se conectam pelo entendimento do processo de 

aprendizagem no corpo. Elas sugerem pistas sobre o imbricamento da aprendizagem 

motora e cognitiva, ambas tratam do fenômeno do conhecer pela via sensório-motora 

e suas implicações na interação do homem com o ambiente. São conceitos 

importantes para fundamentar a ideia da dança enquanto ação cognitiva do corpo, 



31 
 

porque mostram a importância da experiência corporificada para o desenvolvimento 

de funções corporais, como, por exemplo, a linguagem.  

  A dança então se torna uma habilidade altamente especializada e, em termos 

de movimento, fornece ao corpo repertório e habilidades que se conectam com 

processos mais amplos de comunicação e linguagem. A dança pode ser tomada como 

um modelo para o entendimento dos acontecimentos do mundo, por se constituir 

como uma evidenciação do trânsito entre o biológico e o cultural (KATZ, 2005) 

Katz traz para Dança a ideia da co-contaminação. A dança é modificada pelo 

ambiente e o modifica, numa perspectiva coevolutiva. Essa tese corrobora a ideia de 

que a experiência corporificada tem implicação em nosso entendimento do mundo, 

portanto modifica também este mundo.  

Pensando na atividade de dança dentro de um programa de reabilitação 

neurológica infantil, essa ideia se afirma no momento que a experiência com a dança 

modifica esse corpo em seu locus mais desejado, que é o cérebro e a (re)organização 

dos seus padrões corticais.  

Através da experiência corporificada intensa temos a tentativa de modificar e 

(re)organizar esses padrões, ainda que eles se mantenham distantes do entendido 

como normalidade, em função de uma lesão. Seria a neuroplasticidade atuando em 

seu melhor papel.  

 NEUROPLASTICIDADE  

Neuroplasticidade ou plasticidade neuronal é o nome dado à capacidade de 

adaptação do sistema nervoso, e dos neurônios, às mudanças em condições 

ambientais cotidianas. Ela acontece permanentemente, uma vez que toda a 

informação em forma de energia, que incide sobre o sistema nervoso central, 

modifica-o de alguma maneira (LENT, 2001). Isso envolve tanto mudanças 

morfológicas no corpo dos neurônios como mudanças comportamentais em 

processos de aprendizagem e memória, por exemplo.  

A importância das experiências de movimento são cada dia mais constatadas 

como fundamentais para a recuperação de uma função total ou parcial de um 

indivíduo que sofre uma lesão com perda de tecido nervoso.  

Nossos movimentos corporais recorrem a muitos dos mesmos 
neurônios usados para leitura, escrita e matemática. Pessoas 
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fisicamente ativas relataram um aumento nas habilidades 
acadêmicas. O que nos faz movimentar também é o que nos faz 
pensar. Certos tipos de exercício podem produzir alterações químicas 
que proporcionam cérebros mais fortes, mais saudáveis e mais felizes. 
Um cérebro melhor está melhor equipado para pensar, lembrar e 
aprender. (RATEY apud KAUFMANN, 2001, pag. 26, tradução nossa)9 

 O cérebro é dotado de capacidade de regeneração e reorganização da rede 

neuronal de acordo com influências e estímulos do ambiente (LLINAS, 2002). 

Pesquisas em neurociências (KOLB e GIBB, 2011) têm demonstrado que estes 

estímulos são bastante influentes durante o próprio desenvolvimento natural ou 

mesmo no processo de readaptação após um evento que provoque a perda de tecido 

nervoso, trazendo descobertas interessantes sobre essa capacidade de mudanças no 

sistema neurológico. 

Novas experiências permitem que o cérebro altere estruturas 
existentes ou formem novas conexões para aumentar o potencial 
funcional (e.g. aumentar a densidade sináptica). Há, portanto, uma 
escala de potencial de mudanças na neurogênese do organismo 
humano, novas ramificações e conexões sinápticas, e até mesmo a 
migração das células. Isto nos permite considerar a modificabilidade 
não apenas como característica muito importante do ser humano, mas 
nos permite dizer que a estrutura cognitiva, os estados de 
personalidade, as condições emocionais podem ser afetados de forma 
significativa por determinadas intervenções que precisam ser 
definidas. (FEUERSTEIN, 2014, p. 228) 

Na infância, o cérebro opera de forma ainda limitada e vai se especializando com 

o tempo. Apesar disso, ele é extremamente plástico nesta fase que está formando as 

principais conexões para o processamento de dados sensoriais.  

Sabemos que durante a infância ocorrem os chamados períodos críticos de 

desenvolvimento. A habilidade de substituir uma estratégia motora ou cognitiva por 

outra é parte integral do desenvolvimento. A essa capacidade natural do cérebro, que 

ocorre com bastante intensidade na infância, Alain Berthoz (2017) deu o nome de 

vicariance. A vicariância ocorre de várias formas e em vários órgãos do corpo, mas 

no cérebro ela se torna mais refinada e especializada durante o desenvolvimento 

infantil.  

                                            
9  Our physical movements call upon many of the same neurons used for reading, writing and math. 

Physically active people reported an increase in academic abilities. What makes us moves is also 
what makes us think. Certain kinds of exercise can produce chemical alterations that give us 
stronger, healthier, and happier brains. A better brain is better equipped to think, remember and 
learn. (RATEY apud KAUFMANN, 2001, p. 26) 
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É o que acontece também com a neuroplasticidade, que é essa capacidade de 

(re)organização neuronal, de acordo com as circunstâncias. Durante o 

desenvolvimento infantil estes processos estão se constituindo e se especializando, 

por isso ocorrem com tanta intensidade, apesar de continuarem ocorrendo por toda 

vida. Na infância, o sistema nervoso vai amadurecendo e a rede de conexões neurais 

vai se ampliando.  

O cérebro de uma criança consiste, principalmente, de redes locais. 
Posteriormente, uma conectividade distribuída é estabelecida por 
meio de links de longa distância que permitem a construção de redes 
funcionais envolvendo várias partes do cérebro. (BERTHOZ, 2017, p. 
95, tradução nossa)10 

Por isso, diversos estudos já mostram que crianças que crescem num ambiente 

muito pobre em estimulação e contato afetivo, podem desenvolver déficits em relação 

à este processo natural de maturação das chamadas funções executivas, que são tão 

importantes para a sua aprendizagem. As funções executivas se referem à 

capacidade de tomar decisões, planejar um ato motor, avaliar as vantagens e 

desvantagens de uma estratégia ou movimento, mudar de opinião. São também 

conhecidas como memória, atenção, flexibilidade cognitiva, entre outras. Começam a 

se apresentar mais efetivamente por volta dos quatro ou cinco anos, quando a criança 

é capaz de conectar um evento passado ao presente. (BERTHOZ, 2017) 

A ideia dos afetos como parte fundamental do processo de desenvolvimento é 

trazida também pelo neurocientista Antônio Damásio, quando mostra a concepção do 

filósofo Espinosa sobre a mente humana como um grande avanço nos estudos do 

corpo. Neste caso, avanço relacionado com a noção de mente e a influência das 

emoções e afetos para os estados corporais. Segundo o autor, de acordo com a 

percepção de Espinosa: 

[...] a mente humana é a ideia ou o conhecimento do corpo humano 
[...] e não pode perceber nenhum objeto exterior como existindo 
realmente, exceto através das ideias da modificação (afecções) do seu 
próprio corpo” (ESPINOSA apud DAMÁSIO, 2004, p.224). 

Damásio (2004) investigou a natureza dos afetos e as emoções como um 

conjunto de respostas químicas e neuronais que formam padrões, de acordo com 

                                            
10  The brain of an infant consists primarily of local networks. Subsequently a distributed connectivity is 

established by virtue of long-distance links that enable construction of functional networks involving 
various parts of the brain. (Berthoz, 2017, p. 95) 
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cada corpo. “Os acontecimentos no corpo são representados como ideias na mente”, 

diz o autor (2004, p. 225). As imagens mentais originadas nas emoções dão lugar 

então aos sentimentos que têm papel fundamental na aprendizagem. 

Segundo Damásio os sentimentos não são supérfluos. A complicada escuta que 

executam nas profundezas de cada um de nós é extremamente útil. “Trata-se sim, de 

combinar inteligentemente circunstâncias e sentimentos de forma que possam guiar 

o comportamento humano.” (DAMÁSIO, 2004, p.192)  

A neurociência é uma área de estudo dentro das ciências biomédicas, 

fundamental para o entendimento da aprendizagem pelo corpo inteiro. Ela aborda a 

compreensão total do funcionamento do sistema nervoso. É uma das disciplinas mais 

dinâmicas e inovadoras da atualidade, e traz mudanças muito rápidas e constantes 

nos conceitos, com novas descobertas diárias e, por isso, com necessidade de 

atualização constante por parte do pesquisador da área. Os estudiosos desta área já 

têm o entendimento de que, para compreender o cérebro, é preciso atravessar 

fronteiras de disciplinas como a neurobiologia, neuroanatomia, neuroquímica, dentre 

outras.  

A separação cartesiana pode estar também subjacente ao modo de 
pensar de neurocientistas que insistem em que a mente pode ser 
perfeitamente explicada em termos de fenômenos cerebrais, deixando 
de lado o resto do organismo e o meio ambiente físico e social e, por 
conseguinte, excluindo o fato de parte do próprio meio ambiente ser 
também um produto das ações anteriores do organismo. (DAMÁSIO, 
1996, p.281) 

Entender este processamento da informação, resultando em aprendizagem 

cognitiva e motora, interessa para a Dança por ser uma atividade que sintetiza e 

imbrica constantemente estes dois processos. A aprendizagem motora e a cognitiva 

estão em uma relação explícita. Diversos estudos têm tomado esse caminho e 

apontam essa relação (KATZ, 2005; WACHOWICZ, 2009; CROSS, 2012; CALVO-

MERINO, 2004; HAGENDOORN, 2012). Para entender mais a relação entre dança e 

neurociências é importante destacar o papel de uma estrutura descoberta 

recentemente pelas neurociências, que tem revolucionado a compreensão do cérebro 

e a da nossa capacidade de imitar, experimentar emoções alheias com empatia e, 

especialmente, aprender. São os neurônios-espelho. 

 NEURÔNIOS-ESPELHO  
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Os neurônios-espelho são uma classe específica de células cerebrais de 

comando motor. Estes neurônios seriam capazes de enviar sinais diretos de certas 

regiões cerebrais como o córtex pré-frontal/pré-motor, para as regiões 

somatossensitivas (RIZZOLATTI, 2005; DAMÁSIO,2004; RAMACHADRAN, 2014; 

LENT, 2001). Descobertos inicialmente pelo neurocientista Vernon Mountcastle11, 

foram amplamente estudados, na década de 90, pela equipe do neurofisiologista 

Giacomo Rizzolatti (2005), da Universidade de Parma, Itália.  

Os neurônios-espelho foram identificados, inicialmente, na região do lobo frontal 

de primatas a partir de pesquisas de comportamento animal e, desde então, diversos 

estudos com neuroimagem tentam localizar e mapear a presença destas células em 

cérebros humanos (RIZOLLATI, 2005). 

As pesquisas sugerem que existe um sistema sofisticado de neurônios-espelho 

em áreas corticais frontoparietais fazendo parte de um processo complexo de 

planejamento motor, a partir da imitação dos movimentos alheios (RAMACHADRAN, 

2014; LENT, 2001; RIZZOLATTI, 2005; EUGENIO, 2017). 

 A teoria de Rizzolatti e Arbib (1998) traz a hipótese de que o mecanismo 

de espelho representa o mecanismo básico a partir do qual a linguagem evoluiu.  

Conceitualmente, a visão de que a fala evoluiu da comunicação 
estrutural não é nova. A teoria de Rizzolatti e Arbib (1998) tem, no 
entanto, um recurso fundamental. É a primeira teoria que indica um 
mecanismo neurofisiológico que pode criar uma ligação comum e não 
arbitrária entre indivíduos que se comunicam (exigência de paridade). 
(RIZZOLATTI, 2005, p. 420, tradução nossa)12 

Hipóteses e especulações sobre os vários passos que levaram do sistema de 

espelhamento de macacos para a linguagem avançaram recentemente, tanto em 

Arbib (2002) quanto em Rizzolatti e Craighero (2004). O mecanismo do espelho não 

explica por si só a enorme complexidade da linguagem e da fala. No entanto, ele 

resolve uma das dificuldades fundamentais para se tentar entender a evolução da 

linguagem, no que diz respeito à identificação entre o emissor e o receptor de uma 

mensagem. 

                                            
11 Universidade de Johns Hopkins, EUA, 1918-2015 (RAMACHANDRAN, 2014, p.161) 
12  Conceptually, the view that speech evolved from gestural communication is not new. The theory of 

Rizzolatti and Arbib (1998) has, however, a fundamental asset. It is the first theory that indicates a 
neurophysiological mechanism that may create a com- mon, non-arbitrary link between 
communicating individuals (parity requirement). (RIZZOLATTI, 2005, p. 420) 
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Isso reforça a tese de que os neurônios-espelho adotam o ponto de vista de outro 

animal. Nos macacos, estudos sugerem que é a partir desta interação que eles são 

acionados, a partir da imitação do movimento e da antecipação da intenção do 

movimento (RAMACHANDRAN, 2014, p.161). A descoberta dos neurônios-espelho 

nos macacos sugere a existência de um sistema de comunicação gestual mais 

primitivo, que serviu como base para emergência da linguagem vocal. 

Segundo Rizzolatti (2005), o papel funcional do sistema de espelhamento 

(GALLESE et al., 1996; RIZZOLATTI et al., 1996) está em ativar o sistema motor para 

o reconhecimento de uma ação. Há evidências claras de que, em humanos, o sistema 

de neurônios-espelho está envolvido na repetição imediata de ações feitas por outros. 

O sistema de neurônios-espelho fornece uma cópia motora das ações observadas. 

Assim, parece ser o mecanismo ideal para a imitação. O autor afirma que a mera 

percepção visual da ação de um outro agente, sem envolvimento do sistema motor, 

apenas forneceria uma descrição dos aspectos visíveis dos movimentos do agente. 

Não daria informações sobre os componentes intrínsecos da ação observada, sobre 

o que significa fazer a ação, e as relações entre as ações observadas e outras ações 

relacionadas a ela.  

Existem duas informações distintas que podem ser observadas por 
uma ação feita por outro indivíduo. Um é "o que" o ator está fazendo; 
o outro é "por que" o ator está fazendo isso. Se vemos, por exemplo, 
uma menina segurando uma maçã, entendemos que ela está 
agarrando um objeto. Muitas vezes, também podemos entender, além 
disso, por que ela está fazendo isso, ou seja, podemos entender sua 
intenção. Podemos inferir se ela está segurando a maçã para comê-la 
ou colocá-la em uma cesta. A hipótese de que os neurônios-espelho 
estão envolvidos na compreensão da intenção foi proposta há alguns 
anos. Apenas recentemente, no entanto, esta hipótese foi testada 
experimentalmente. (RIZZOLATTI, 2005, tradução nossa)13 

O estudo com neurônios-espelho ampliou o entendimento sobre aprendizagem 

motora. Ampliaram-se as perspectivas em estudos sobre a imitação, imaginação do 

movimento, intenção de movimento, e estes neurônios passaram a ser considerados 

essenciais também para funções cognitivas complexas, como a abstração. 

                                            
13  There are two distinct information that one can get observing an action done by another individual. 

One is ‘‘what’’ the actor is doing; the other is ‘‘why’’ the actor is doing it. If we see, e.g., a girl grasping 
an apple, we understand that she is grasping an object. Often, we can also understand, in addition, 
why she is doing it, i.e., we can understand her intention. We can infer if she is grasping the apple 
for eating it, or for putting it into a basket. The hypothesis that mirror neurons are involved in intention 
understanding has been proposed some years ago. Only recently, however, this hypothesis has 
been experimentally tested. (RIZZOLATTI, 2005) 
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A função dos neurônios-espelho é ainda um tanto especulativa, mas 
parece razoável supor, pelas suas características de disparo e pela 
sua presença justamente nas áreas de planejamento motor, que 
estejam envolvidos nos processos que empregam imitação como 
recurso de aprendizagem motora. Uma criança que aprende um novo 
movimento possivelmente utiliza para isso os seus neurônios-espelho, 
já que frequentemente imita os movimentos dos pais ou de outras 
crianças. O mesmo ocorre com os adultos. (LENT, 2001, p. 451) 

Isso tem levado neurocientistas a considerarem os aspectos cognitivos mais 

complexos da ação motora como os mecanismos envolvidos na “vontade” de realizar 

um movimento, ou na “intenção” dele, que independem, de fato, da ação motora. 

Estudos constataram que o mecanismo do espelho também está envolvido na 

empatia, ou seja, na capacidade de sentir as mesmas emoções que os outros sentem.  

Experimentos com exames de neuroimagem como a ressonância magnética 

funcional (fMRI, do inglês functional Magnetic Resonance Imaging) têm estudado as 

relações entre ativações de circuitos neurais específicos frente à observação de ações 

de outros. (WICKER et al., 2003; CARRER et al., 2003 apud RIZZOLATTI, 2005; 

CALVO-MERINO, 2004). Os resultados mostram que existe a possibilidade de o 

cérebro humano simular o movimento que outros organismos realizam, estando no 

seu campo de visão.  

Segundo Damásio (2004), esse tipo de simulação permite ainda uma antevisão 

de movimentos que podem vir a ser necessários para a comunicação com os 

indivíduos cujos movimentos estão sendo observados.  

Diversos programas que trabalham a empatia na educação, se baseiam nas 

evidências destes estudos com os neurônios-espelho, trazendo uma nova perspectiva 

para a educação e o processo de aprendizagem, e, sobretudo, a autopercepção 

(EUGÊNIO, 2017).  

Segundo o historiador da cultura Roman Krznaric (2015), o século XX foi a era 

da introspecção, fomentada pela indústria da autoajuda, a cultura da terapia e a 

popularização das teorias do psicanalista Sigmund Freud, que traz na teoria do 

inconsciente a proposta de que o autoconhecimento se dá pela investigação profunda 

de vivências da infância, onde estaria a origem inconsciente de padrões de 

pensamento e comportamento (KRZNARIC apud EUGÊNIO, 2015). Para o 

historiador, o viés individualista não seria mais capaz de proporcionar melhora efetiva 

na qualidade de vida da maioria das pessoas. O século XXI seria então a era da 
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empatia. Seria a partir do conhecimento e exploração da realidade e das perspectivas 

de outras pessoas que conheceríamos mais de nós mesmos. 

  De acordo com Ramachandran (2014), a empatia pensada pelo viés dos 

neurônios espelho é uma questão fascinante. A evidência da existência de neurônios-

espelho em cérebros humanos se deu também pelo estudo de lesões neurológicas 

que provocam danos a estes supostos neurônios. Ramachandran fez vários estudos 

com pacientes neurológicos que tiveram membros amputados e se queixavam de dor 

nestes membros, os chamados membros fantasma. Ele propunha como tratamento a 

observação de outra pessoa sendo massageada no seu próprio membro. Constatou 

que alguns pacientes sentiam alívio em sua dor em membro fantasma apenas com a 

contemplação de outra pessoa sendo massageada. 

Sempre que você vê alguém fazendo alguma coisa, os neurônios que 
seu cérebro usaria para fazer tal coisa ficam ativos, como se você 
mesmo a estivesse fazendo. Se você vê uma pessoa sendo espetada 
com uma agulha, seus neurônios da dor começam a enviar impulsos 
como se você estivesse sendo espetado. (RAMACHANDRAN, 2014, 
p. 166) 

Essa relação sensorial entre o que vemos e sentimos já foi sugerida por Charles 

Darwin, quando salientava como nos sentimos flexionando inconscientemente o 

joelho ao observar um atleta que se prepara para lançar um dardo, e apertamos a 

afrouxamos os maxilares quando vemos alguém usando um par de tesouras 

(DARWIN apud RAMACHANDRAN, 2014) 

Mas o que nos impede de sentir literalmente a dor que vemos na outra pessoa? 

Ramachandran (2014) explica que os neurônios-espelho sensoriais para tato e dor 

geram os chamados sinais de nulo (não estou sendo tocado), vindos dos receptores 

da pele e das articulações que bloqueiam e impedem que os sinais dos neurônios-

espelho cheguem à percepção consciente. Com isso, entre as conclusões das suas 

pesquisas, o autor evidencia que: 

Cérebros são compostos de módulos, sem dúvida, mas esses 
módulos não são entidades fixas; eles estão constantemente sendo 
atualizados por meio de poderosas interações mútuas com o corpo, o 
ambiente e, na realidade, com outros cérebros. (RAMACHANDRAN 
2014, p. 167) 

Os estudos com neurônios-espelho também poderiam explicar, em termos 

evolutivos, a função da imitação na atividade de dança. Em sua tese de doutorado, o 

coreógrafo holandês Ivar Hagendoorn (2017), traz um extenso estudo sobre a relação 
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entre o ato de dançar uma coreografia e os mecanismos cerebrais envolvidos nesta 

ação. Ele destrincha os atos de percepção e bases neurais envolvidas neste processo.  

Ao se referir aos neurônios espelho, Hagendoorn (2017) traz uma retrospectiva 

histórica dos estudos sobre a observação de dança e empatia cinestésica. Além disso, 

apresenta questionamentos e explicita uma parte dos neurocientistas que colocam em 

dúvida a existência desse sistema de espelhamento em cérebros humanos. O autor 

sugere que, a princípio, a teoria dos neurônios-espelho poderia realmente explicar a 

relação entre a observação e a execução de movimentos na dança. 

A ideia unificadora é que a observação da ação envolve uma forma de 
simulação motora: a ativação off-line dos circuitos neurais envolvidos 
na execução da ação. Presumivelmente, se você observar um 
breakdancer fazendo um airflare ou um headspin ou se você observar 
os contorcionistas do Cirque du Soleil se apresentarem, os modelos 
neurais correspondentes a esses movimentos também serão ativados 
em seu próprio cérebro. (HAGENDOORN, 2017, p. 80 tradução 
nossa)14 

Mas as evidências dos estudos experimentais não têm sido tão óbvias assim. 

Hagendoorn (2017) descreve uma série de estudos que põem em xeque a 

transposição dos achados dos primeiros experimentos com macacos para o cérebro 

humano (BRASS et al., 2001, KILNERR et al., 2003 apud HAGENDOORN, 2017, p. 

94). Segundo ele, ao contrário do que se pode pensar, pelo vasto número de 

publicações que mencionam os neurônios-espelho, ainda não há evidência direta da 

sua existência no cérebro humano. Apesar da crescente literatura, dos estudos de 

neuroimagem e dos vários paradigmas experimentais, 

Estudos de neuroimagem com o objetivo de identificar as regiões 
cerebrais que formam a base de um sistema de espelhos humanos 
normalmente pressupõem que, se uma determinada região do cérebro 
é ativada, quando uma pessoa observa um vídeo de um movimento e 
imita ou realiza o mesmo movimento na memória, provavelmente 
representa a atividade de espelhamento. Essa metodologia não faz 
discriminação entre a atividade do neurônio-espelho e outros 
processos relevantes na execução da tarefa, como a percepção do 

                                            
14  The unifying idea is that action observation involves a form of motor simulation: the off-line activation 

of the neural circuits involved in action execution. Presumably, if you watch a breakdancer perform 
an airflare or a headspin or if you watch the contorcionist of the Cirque du Soleil, get into a knot, the 
neural templates corresponding to these movements are also activated in your own brain. 
(HAGENDOORN, 2017, p. 80) 
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movimento visual, a memória de trabalho, o planejamento motor e 
assim por diante. (HAGENDOORN, 2017, p. 96, tradução nossa)15 

Ou seja, ele questiona o papel das funções executivas e percepção, que, no seu 

entendimento, seriam habilidades mais desenvolvidas no cérebro humano, nesse 

sistema de espelhamento que envolve a observação e execução do movimento em 

primatas. Estudando a dança, Hagendoorn nos fornece uma razão para duvidar de 

algumas das reivindicações mais especulativas feitas atualmente pelos defensores do 

sistema de neurônios-espelho.  

Outros estudos recentes no campo da Dança (CALVO-MERINO, 2004 e 2006; 

WACHOWICZ, 2009; CROSS, 2011 e 2012) afirmam a relação entre esse sistema de 

espelhamento e o processo de aprendizagem motora e perceptiva da dança. 

O fenômeno dos sistemas-espelho tem implicação direta no 
aprendizado da dança, na importante relação estabelecida entre a 
demonstração da ação pelo professor/coreógrafo, através do 
sentimento cinestésico, da empatia e compreensão emocional do 
movimento que será apreendido e reproduzido pelo aluno/dançarino. 
(WACHOWICZ, 2009, p. 67) 

Estes estudos têm se debruçado ainda sobre as implicações da apreciação do 

movimento dançado no cérebro de quem assiste, através de exames de fMRI. 

Investigam a relação entre a experiência estética, as habilidades motoras e a ativação 

das regiões cerebrais sensoriais quando dançarinos profissionais e amadores 

assistem à dança.  

Um dos resultados consistentes em uma dessas pesquisas, demonstrou que 

quando os dançarinos observam um tipo de estilo de movimento que eles já têm 

experiência de realização, maior atividade é registrada dentro de partes pré motoras 

do córtex (CALVO-MERINO et al., 2005 e 2006). Além disso, demonstrou-se também 

que a amplitude da resposta dentro das porções parietal e pré-motora do córtex, 

medida pela ressonância magnética, aumenta proporcionalmente à capacidade do 

observador em realizar a sequência de dança observada (CROSS et al., 2006). 

Esses estudos reforçam ainda a tese de que o sistema de espelhamento tem um 

                                            
15  Neuroimaging studies aiming to identify the brain regions that form the basis of a human mirror 

system typically assume that if a certain brain region is activated both when a person observes a 
video of a movement and either imitates or subsequently performs the same movement from 
memory, it probably represents `mirror activity. This methodology does not discriminate between 
mirror neuron activity and other task relevant processes, such as visual motion perception, working 
memory, movement planning, and so on. (HAGENDOORN, 2017, p. 96) 
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papel significante no processo de observação, imitação e repetição de sequências de 

movimentos em dança. Ou seja, a aprendizagem motora envolve elementos comuns 

e semelhantes à aprendizagem cognitiva.  

Quando pensamos nos papeis da motivação, atenção e repetição, como 

fundamentais para o processamento de uma informação abstrata pelo cérebro, vemos 

que também o são para a consolidação de uma habilidade motora. Aprendizagem é 

conexão neural. E aí encontra-se um gatilho importante para pensarmos a importância 

da atividade de dança no processo de reabilitação neurológica infantil, e é um dos 

pontos que vamos abordar no próximo capítulo.  
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3 DANÇA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL 

 DANÇA E DEFICIÊNCIA 

Na pesquisa em plataformas de bases de dados e bibliotecas digitais, sobre 

assuntos como dança e deficiência; dança e reabilitação e dança e paralisia cerebral, 

percebe-se uma disponibilidade de publicações, sobretudo as nacionais, 

concentradas em autores com formação nas áreas de Educação Física, Fisioterapia, 

Enfermagem e, em menor quantidade, de autores que vêm da área da Dança como 

formação. Em geral, são textos e artigos publicados em revistas de Saúde, 

Enfermagem, Neurociências e Fisioterapia (BRACCIALLI, 1998; COSTA, 2004).  

A maior parte dos trabalhos encontrados (principalmente acadêmicos e capítulos 

de livros) com abordagem nas áreas de Dança e Artes, concentram-se na inserção do 

dançarino com deficiência na cena artística e suas implicações estéticas e políticas 

na contemporaneidade (AMOEDO, 2002; NUNES 2005; SANTOS, 2008; BERTOLDI, 

2010; TEIXEIRA, 2016; MATOS, 2012; SILVA, 2010; CARMO, 2014). Destacam-se 

os trabalhos acadêmicos nos quais, apesar de terem sido realizados em 

departamentos distintos das áreas de Artes, trouxeram uma abordagem com viés 

artístico-educativo (BERNABÉ, 2001; NEVES, 2006). Outro destaque é percebido na 

área de Dança e Reabilitação, com trabalhos que transversalizaram a experiência em 

Artes na área de Saúde (PERES, 2000; MAIA, 2012).  

Os estudos em dança e deficiência se encontram em linhas de pesquisa 

variadas. A suposição é de que, pela própria organização da Dança, enquanto área 

de conhecimento específico, ser uma realidade recente no Brasil (vem se fortalecendo 

nos últimos 15 anos, com o crescimento dos cursos de licenciatura e pós-graduação 

específicas da área), a formação destes profissionais que estudam e se dedicam ao 

trânsito entre a Dança e a Saúde foram, em grande parte, nas áreas de Educação 

Física ou Fisioterapia. Estudar a dança dentro de um contexto de Saúde, com o olhar 

do professor específico de dança, traz muita diferença para os resultados.  

Durante muito tempo, dança e deficiência foram olhados pela perspectiva da 

dançaterapia, enquanto atividade que promove a libertação e tem a função terapêutica 

de fazer o outro sentir-se melhor (FUX, 1989). As instituições governamentais ainda 

trazem este entendimento muito evidente em suas políticas públicas, como por 

exemplo, a recente inclusão da categoria de dança nas Práticas Integrativas 
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Complementares (PIC)16, oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As PICs 

são ofertadas pelo SUS em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e fazem parte do 

orçamento destinado à atenção básica na Saúde de cada município. Segundo a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC, 2015), 

os gestores têm autonomia para oferecer e contratar profissionais de acordo com as 

demandas de cada região. Em 2017 foi inserida na tabela de serviços das PICs a 

atividade de dança, porém, restringiu-se às categorias biodança17 e danças 

circulares18.Essas categorias, inclusive, não possuem cursos de formação em 

graduação e licenciatura registrados, sendo mais comum a pós graduação lato sensu 

como capacitação profissional nestas categorias.     

A dança chamada de “inclusiva”, no Brasil, já recebeu vários nomes, como 
“dança sobre rodas”, “dança de habilidades mistas”, “dança por enquanto inclusiva” 

(AMOEDO apud BERTOLDI, 2002). 

Matos (2012) traz em sua pesquisa de doutorado, entrevistas com grupos de 

dança profissionais que trazem dançarinos com e sem deficiência em seus elencos. 

Segundo as respostas encontradas, o uso do termo “dança inclusiva” traz muitas 

contradições:  

O uso do termo disabled dance19 demonstra uma necessidade 
de demarcar um território cultural (que não deixa de ser político e 
social), caracterizando-se como uma produção artística feita por 
artistas com deficiência, o que lhe imprime uma singularidade. Como 
exemplo das questões que envolvem o uso desse termo (...) os 
dançarinos demonstraram não se identificar com o termo dança 
inclusiva por considerarem que esse termo vislumbra apenas a 
integração e, para eles, o que produzem é dança, tendo nos grupos 
dançarinos com fisicalidades diferenciadas do ideal de corpo de 

                                            
16  As PICs são terapias chamadas de “alternativas” à medicina tradicional, e constituem abordagens 

que buscam ampliar a visão do processo de saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, 
especialmente autocuidado. (BRASIL. Min. da Saúde, 2015) 

17 “Biodança é um sistema de integração e desenvolvimento humano, um sistema baseado em 
experiências do crescimento pessoal induzido pela música, movimento e emoção. Esta terapia 
utiliza exercícios e músicas organizados, a fim de aumentar a resistência ao estresse, promover a 
renovação orgânica e melhorar a comunicação. Sua metodologia é induzir experiências de 
integração por meio da música, do canto, do movimento criando situações que facilitam a reunião 
em nível de relacionamento interpessoal.” (BRASIL. Min. da Saúde, 2017) 

18 “Dança Circular é uma prática de dança em roda, tradicional e contemporânea, originária de 
diferentes culturas que favorece a aprendizagem e a interconexão harmoniosa entre os 
participantes. As pessoas dançam juntas, em círculos e aos poucos começam a internalizar os 
movimentos, liberar a mente, o coração, o corpo e o espírito. Por meio do ritmo, da melodia e dos 
movimentos delicados e profundos os integrantes da roda são estimulados a respeitar, aceitar e 
honrar as diversidades.” (Ibidem)  

19 Disabled dance ou dança momentaneamente inclusiva (Matos, 2012, p.66) 
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dança. Para muitos deles, no cenário brasileiro, essa nomenclatura 
pode implicar em outros estigmas como, por exemplo, dúvida se 
esses dançarinos poderiam ou não ser definidos como artistas ou 
mesmo se o seu produto é arte. “ (MATOS, 2012, p. 67) 

 
Infere-se então que o termo, dança inclusiva, já promove uma segregação. No 

momento em que delimita a dança feita com/por pessoas com deficiência como 

diferente da dança dita “normal”. Esse entendimento da “dança inclusiva” no âmbito 

artístico se aproxima da dança na área de saúde quando esta é tratada como um 

“veículo”, um meio de promover bem-estar, socialização, terapia. Neste tipo de 

abordagem vê-se a dança apenas enquanto atividade de lazer e recreação e, não 

raro, é mediada por profissionais com formação em outras áreas de conhecimento. 

Não consideram-se especificidades que demandam formação específica na área. 

Porém, este entendimento da dança na saúde,  feita por/com pessoas com deficiência 

vêm se transformando com a contemporaneidade e a expansão da dança 

contemporânea. 

Paralelamente à estas mudanças de paradigmas na Dança, surge no Brasil o 

movimento da Dança Esportiva em Cadeira de Rodas20. A Dança Esportiva em 

Cadeira de Rodas é uma modalidade de competição esportiva, na qual são pontuados 

passos de estilos e técnicas de danças variadas em uma apresentação em dupla, com 

um dançarino usuário de cadeira de rodas e outro não, chamado de “andante”. A 

dança em cadeira de rodas se popularizou, e era comumente associada a “dança e 

deficiência física”, e levou a um entendimento de que a Dança para deficientes se 

resumia a dança em cadeira de rodas. Na verdade, a Dança Esportiva em Cadeira de 

Rodas pretende uma aproximação do corpo híbrido do cadeirante a um padrão de 

normalização. Ganha a competição quem conseguir fazer os movimentos com mais 

destreza e técnica, gerando a sensação de que aquele corpo é mais hábil quanto mais 

se aproxime das capacidades de um corpo “andante”. Dessa forma, exalta-se o 

conceito de superação tão presente no esporte e tão distante da função existencial da 

arte. Isso acabou gerando uma confusão no próprio entendimento da dança no 

programa de reabilitação, que foi, por muito tempo, e ainda é, na maioria das 

instituições, vista como uma modalidade esportiva. 

A arte e, consequentemente, a dança contemporânea, começou a romper com 

                                            
20  Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas (CBDCR, 2003).  
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este paradigma, e trazer outro olhar para os corpos dançantes, para os que faziam 

dança e, também, com a inserção destes novos profissionais formados 

especificamente no campo da Dança, um novo entendimento da dança e deficiência. 

O contexto estava permeado de contradições que instigavam os 
artistas da dança em primeiro lugar a manterem-se vivos como arte 
contemporânea com fim nela mesma ao invés de imprimir no corpo o 
estado de meio, “meio de inclusão social”, “meio de terapia”, “meio de 
educação”, em um contexto de discussão/compreensão da dança 
caracterizado pela “arte meio de”. (BERTOLDI,2002, p.52)  

Segundo Matos (2012), na contemporaneidade começaram a ocorrer, mais 

enfaticamente, processos criativos e experiências com corpos não treinados, 

diversos, de origens múltiplas e multiformes. Estas mudanças trazidas com a dança 

contemporânea estão conectadas com um contexto de pós-modernidade. Elas 

fomentaram a pesquisa e estudos sobre a inserção destes múltiplos corpos na cena 

artística brasileira (MATOS, 2012; CARMO, 2014) e suas configurações estéticas, 

éticas e políticas. Inúmeros processos criativos, espetáculos e projetos foram 

realizados na intenção de investigar as singularidades dos corpos, as idiossincrasias 

corporais.  

A dança contemporânea traz consigo a inclusão em seu próprio conceito, na 

medida em que destaca e valoriza o que é próprio de cada um e torna essa 

singularidade um repertório artístico. A diferença é destacada pela experiência, e ela 

desconstrói conceitos de corpo, beleza e da própria dança. 

Nesse sentido mostra-se a diferença diferindo, e ela só pode ser 
pensada em si mesma quando se desprende das amarras da 
representação. Com a experiência real a estética perde a bipolaridade 
de seus dois domínios - a teoria do sensível e a teoria do belo - 
(MATOS, 2012, p. 34). 

A dança contemporânea traz a experiência real para o palco e aproxima 

novamente a arte da vida. O que se busca é a vivência corporal, o que cada corpo 

traz consigo em termos de história de vida. Essas experiências estão incorporadas 

em um sentido, que não podem se separar de cada corpo, pois são impregnadas na 

forma da construção sensória-perceptiva-motora e afetiva do sujeito. A dança 

contemporânea ampliou os horizontes da Arte para os corpos ditos deficientes e 

contribui para a ruptura dos paradigmas de corpo ideal para Dança, Dança e 

deficiência e, sobretudo, dança e reabilitação. Nos subcapítulos seguintes será feita 

uma incursão entre áreas que fortalecem este entendimento de dança e de que forma 
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este pode se inserir na reabilitação neurológica infantil. 

 

 REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL (PC) 

A reabilitação neurológica infantil vai tratar de crianças que sofreram uma lesão 

cerebral com perda de tecido nervoso, seja por algum tipo de intercorrência durante a 

gravidez da mãe ou no parto ou, ainda, um traumatismo cranioencefálico que levou à 

mesma condição. Nestes casos, são feitas avaliações diagnósticas, prognósticos, 

intervenção e estimulação para recuperação da funcionalidade do corpo. Quando se 

trata de uma lesão de tecido nervoso, a área do cérebro que foi afetada não se 

recupera. A criança fica com uma espécie de “cicatriz” que não aumenta de tamanho, 

mas também não reduz, podendo interferir em uma série de aspectos do seu 

desenvolvimento motor e cognitivo, e deixar uma serie de sequelas, a depender da 

localização, etiologia e extensão da lesão. Elas provocam alterações de motricidade, 

sensibilidade, cognição e comportamento.  

A reabilitação, além de outras coisas, tem o objetivo de proporcionar à criança 

atividades que estimulem a habilidade natural de neuroplasticidade do cérebro. 

Os sujeitos dessa pesquisa de mestrado se situam no universo das crianças com 

diagnóstico de PC. A PC, segundo a classificação de Martin Bax (1964, p. 1964, 

tradução nossa), é a desordem da postura e do movimento, secundária à lesão não 

progressiva do cérebro em desenvolvimento. O termo tem origem na palavra inglesa 

cerebral palsy21 e desperta muita controvérsia em suas traduções.  

Muitos tradutores acreditam que o significado da paralisia gera muita confusão 

em relação ao entendimento da paralisia cerebral, pois traz uma ideia de paralisia 

completa, imobilidade. Por isso alguns escritores ingleses e americanos de Neurologia 

preferem o uso do termo paresis22, pois neste caso a força estaria presente, ainda que 

prejudicada.  

Existem vários tipos de paralisia cerebral e elas vão depender da origem, 

etiologia, extensão e localização da lesão. A sua classificação é baseada na 

distribuição dos membros envolvidos, podendo ser uma monoplegia, hemiplegia, di, 

                                            
21  A disorder of movement and posture due to a defect or lesion of the immature brain. 
22  Paresis = Paresia (BAX, 1964, p. 295, tradução nossa) 
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tri ou tetraplegia. 

Figura 1 - Correlação entre as áreas lesionadas do cérebro e o comprometimento motor 

Fonte: LOPES, 2009 

A figura 01 representa a correlação entre as áreas lesionadas do cérebro e o 

comprometimento motor que gera no indivíduo. A PC pode ser classificada, ainda, de 

acordo com as alterações de tônus23 muscular. Essas alterações podem ser de 

aumento (hipertonia), diminuição (hipotonia) ou ausência completa (atonia). As 

paralisias também podem ser do tipo flácidas ou espásticas, estas últimas sendo as 

mais frequentes e resultantes de uma lesão ocorrida nas áreas motoras do córtex 

cerebral.  

A paralisia espástica provoca a hipertonia do músculo, com diminuição da força 

e hiperreflexia (aumento dos reflexos musculo-tendinosos, como por exemplo, o 

reflexo patelar). Isto provoca, na criança, uma movimentação involuntária de 

resistência, além de ocasionar deformidades articulares ao longo do seu crescimento. 

Acredita-se que quando a lesão se localiza principalmente em núcleos da base do 

encéfalo, a paralisia se apresenta em forma de coreoatetose. Na coreoateose 

                                            
23  Por tônus entende-se o estado de relativa tensão em que se encontra permanentemente um 

músculo normal em repouso. (MACHADO, 2006, p. 205) 
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ocorrem, simultaneamente, os movimentos de coreia24 e atetose25, em todos os 

membros. O estudo das localizações dessas lesões contribui para o conhecimento do 

sistema nervoso.  

A correlação entre a localização anatômica da lesão e o sintoma clínico que se 

apresenta é muito importante para os médicos, sobretudo os neurologistas. Porém, 

especialistas sabem também que, muitas vezes, a análise dos exames de imagem 

como fMRI e tomografias de crânio, não dão conta de explicar a complexidade de 

detalhes de uma manifestação clínica do corpo. Os distúrbios associados à condição 

clínica inicial podem ser vários e envolvem alterações cognitivas como a deficiência 

intelectual, as alterações de funções executivas como atenção e memória, alterações 

de linguagem, comportamento e alimentação, alterações sensitivas e perceptivas, 

epilepsia, déficits sensoriais, entre outros.  

Quando pensamos numa criança com lesão cerebral ou até mesmo com uma 

deficiência intelectual, porém sem fatores de risco para uma lesão cerebral, podemos 

perceber explicitamente a relação de codependência entre o desenvolvimento motor 

e cognitivo. Cada etapa motora alcançada pela criança é alcançada quando 

acompanhada da realização de uma tarefa cognitiva e, não raras vezes, uma é a 

condição para que a outra aconteça. Muitas vezes o atraso no desenvolvimento motor 

observado ocorre justamente pela dificuldade cognitiva que provoca a falta de 

experiências sensório-perceptivo-motoras fundamentais para o amadurecimento 

motor. E o contrário também é percebido, uma criança com dificuldades motoras 

decorrentes de uma lesão cerebral, muitas vezes é privada destas mesmas 

experiências sensório-perceptivo-motoras prejudicando o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas importantes como orientação visuoespacial, autopercepção e 

processamento sensorial. 

Por exemplo, o bebê, em sua fase sensório-motora está ocupado em 

desenvolver o aparato motor em função de explorar o ambiente e ter experiências 

perceptivas. “O equilíbrio cervical pode permitir que a criança se oriente e explore 

visualmente o ambiente; o equilíbrio sentado pode facilitar o uso das mãos e o 

engatinhar ou arrastar pode auxilia-la na exploração do ambiente.” (DENUCCI e 

                                            
24  Termo de origem grega que significa dança e caracteriza-se por movimentos involuntários, rápidos 

e de grande amplitude. (MACHADO, 2006, p. 253) 
25  Manifesta-se por movimentos involuntários lentos e sinuosos, especialmente dos antebraços e 

mãos. (MACHADO, 2006, p.253) 
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CATANHO, 2008)  

Dificilmente uma criança irá explorar o ambiente ao seu redor, tendo assim 

capacidade de desenvolver o seu sistema sensório-perceptivo-motor, sem a intenção 

e motivação necessária para isso. O desenvolvimento motor e cognitivo estão 

concomitantemente implicados. A partir desta premissa básica, podemos entender 

melhor a noção de aprendizagem com corpo inteiro e como o processo de 

autopercepção corporal proposto pela abordagem com a dança pode interferir no 

programa de reabilitação neurológica infantil.  

 PERCEPÇÃO CORPORAL 

Percepção corporal, para as neurociências, é a capacidade de associar as 

informações sensoriais à memória e à cognição, de modo a formar conceitos sobre o 

mundo e sobre nós mesmos e orientar o nosso comportamento (LENT, 2001). Tudo 

que é percebido pela mente é sentido pelo corpo de algum modo, mas nem tudo que 

é sentido pelo corpo atinge a percepção. O conceito de percepção é diferente de 

sensação.  

Em geral acreditamos que toda informação sensorial resulta 
necessariamente em percepção, tornando-se consciente. Mas não é 
assim. A percepção é apenas uma das consequências da sensação, 
e esta nem sempre se torna inteiramente disponível à nossa 
consciência, pois é filtrada pelos mecanismos de atenção, emoção, 
sono e outros. (LENT, 2001, p. 185) 

O estudo científico da percepção começa com casos clínicos em desordens 

neurológicas. O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis (2011) sugere que estas são 

desordens da percepção. O autor relata, como exemplo, um indivíduo que sofre uma 

lesão extensa no lobo parietal direito, causada por um trauma, tumor ou acidente 

vascular, pode desencadear uma desordem neurológica complexa, como a síndrome 

de hemiagnosia ou heminegligência, no lado contrário ao hemisfério da lesão, no 

caso, o lado esquerdo do corpo.  

Nesta síndrome o indivíduo apresenta total abandono e negligência deste 

hemicorpo. Comumente deixam de vestir o lado esquerdo, deixam de comer a parte 

esquerda do prato, esquecem de pentear o cabelo deste lado, deixam a maquiagem 

na metade do rosto, justamente por falta de percepção e sensação deste lado do 

corpo. Eles chegam a negar que braço ou perna esquerda sejam parte do seu corpo 

e atribuem a outra pessoa. Resulta numa sensação de perda de posse de parte do 
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corpo (NICOLELIS, 2011). 

O homúnculo de Penfield (fig. 02) foi criado pelo neurocirurgião americano Wilder 

Penfield (1891-1976), em 1940, para representar um mapa topográfico completo do 

corpo humano no córtex somestésico primário, ou seja, a representação tátil do corpo 

no córtex cerebral.  

Neste mapa, ele representa as partes corporais que, segundo seus estudos em 

pacientes com epilepsia, correspondem às áreas do córtex cerebral responsáveis 

pelas sensações e motricidade. Ele esquematiza pequenas figuras humanas em que 

as partes do corpo são proporcionais ao tamanho da área que representam no 

cérebro. 

Figura 2 – Homúnculo de Penfield 

 

Fonte: Nicolelis, 2011, p. 100. 

No homúnculo, as regiões mais expandidas – dedos, mãos, face região perioral 

e língua – são, justamente, as estruturas revestidas por um epitélio rico em 

mecanorreceptores, que traduzem, o tempo todo, estímulos táteis. A explicação para 

essa desproporção, uma vez que temos partes ainda maiores de epitélio, como as 

costas, é porque a pele que reveste a ponta dos dedos, a mão e a face, contém maior 

densidade destes mecanorreceptores, por isso seriam órgãos táteis mais precisos e 

confiáveis. 



51 
 

Porém essa figura não dava conta de explicar a complexidade da representação 

mental do corpo, a autopercepção.  

Paradoxalmente, nenhuma das nossas experiências táteis cotidianas, 
nem mesmo a mais privada e significativa, que é a sensação de 
habitar um corpo único, se relaciona com a forma distorcida do 
homúnculo descoberto por Penfield e ilustrado pela Sra. Cantlie. Essa 
figura, apesar de já mítica, ainda nos parece estranha e até 
assustadora porque ela não confirma, nem remotamente, nada que 
nos habituamos a reconhecer como moradia do nosso senso de eu e 
de existir. (NICOLELIS, 2011, p. 100) 

A hipótese de que o homúnculo não representava fielmente o mapa 

somatossensorial do corpo na mente foi confirmada com os estudos sobre membro 

fantasma realizados, principalmente, pelo neurocientista Ramachandran (2014).  

O pesquisador conseguiu documentar a ocorrência de uma grande 

reorganização plástica do homúnculo, encontrado no córtex somestésico primário de 

pacientes em que um dos braços tinha sido amputado (RAMACHANDRAN apud 

NICOLELIS, 2011). Dessa forma ele comprovou que a plasticidade neuronal, a 

reorganização cortical tinha uma forte relação com a dor no membro amputado. Ou 

seja, esses mapas somatotópicos são passíveis de mudanças. 

As simulações geradas internamente pelo cérebro, e não o fluxo 
ascendente de informações táteis transportados pelos nervos 
periféricos, é que ditam a modelagem e a manutenção da percepção 
da forma e limite do corpo. (NICOLELIS, 2011, p. 117) 

Segundo Nicolelis (2011), as evidências clínicas apontaram para a teoria de que 

a imagem corporal emerge como um subproduto dinâmico da atividade elétrica de 

circuitos cerebrais. Esse subproduto é maleável e influenciável de acordo com as 

experiências, os eventos que ocorrem dentro ou além da nossa pele. A imagem 

corporal seria uma simulação. Por meio de um processo de integração multissensorial 

altamente adaptativo, o cérebro é capaz de nos fazer habitar um corpo totalmente 

novo. A nossa imagem corporal é fluída e mutável.  

A neurociência foi desafiada em seu dogma por pesquisadores que 

questionaram justamente a forma pela qual as sensações emergem no corpo. 

(MELZACK apud NICOLELIS, 2011) 

Ao propor que, além de detectar sinais sensoriais, o cérebro também 
gera um padrão interno de atividade que ele batizou de “assinatura 
neural”, Melzack postulou que essa assinatura definiria a imagem 
interna do corpo que o sistema nervoso gesta dentro de si, a cada 
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instante da sua (nossa) existência. Melzack sugeriu que a 
representação cerebral do corpo vai muito além do alcance do 
homúnculo que Penfield identificou no córtex motor e somestésico e é 
ela que nos permite definir a configuração e os limites do nosso corpo 
e o nosso senso de eu.” ( NICOLELIS, 2011, p.110) 

Assim como o conceito de representação mental do corpo, a ideia do corpo, a 

imagem corporal e os processos que envolvem o ato de cognição tem muitos 

elementos envolvidos em vários graus de complexidade.  

Esses estudos também tratam de como os conceitos são “incorporados”, como 

eles se registram no corpo, e o que afirma que isto acontece através da experiência. 

A experiência sensório-motora é a base deste processo. Segundo Hume (apud KATZ, 

2005), as ideias são pálidas cópias das impressões sensoriais, estas sim, a base de 

tudo.  

O cérebro certamente é o grande mediador dessas experiências, mas não é o 

único responsável pela sua transformação em informações conectivas.  

 AUTOPERCEPÇÃO CORPORAL NA INFÂNCIA  

A infância é um momento muito importante para o processo de reconhecimento 

do esquema corporal; é quando a criança passa a perceber a representação mental 

do seu corpo.  

Esquema corporal se difere de imagem corporal, na medida em que representa 

a noção de partes do corpo. Segundo Le Boulch (1984), esquema corporal é o 

reconhecimento imediato do nosso corpo em função da relação das suas partes com 

o espaço e com os objetos, tanto no estado de repouso como de movimento (LE 

BOULCH, 1984). 

O processo de formação de esquema corporal é uma habilidade desenvolvida 

na criança, compreende o reconhecimento de estruturas e partes do corpo, e é uma 

etapa muito importante do seu desenvolvimento motor e cognitivo.   
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Figura 3 - Desenho de esquema corporal criança de 03 anos 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Na figura 3 percebemos, através do desenho de uma criança de três anos, o 

início da representação desta ideia de corpo e estruturas que compõem o esquema 

corporal.  

Simultaneamente ao processo de reconhecimento das partes do corpo,  

acontece a formação da imagem corporal, que vai oscilar durante toda a vida, de 

acordo com as experiências corporais vivenciadas. A imagem corporal é constituída 

e modificada a partir de experiências sensoriais e de movimento. 

O que sabemos sobre nós mesmos em termos de tamanho corporal, 
relações posturais e movimentos e sensações somáticas constitui 
uma reserva inerente, prontamente modificável, do conhecimento dos 
aspectos físicos da estrutura corpórea e das funções mais 
amplamente conhecidas como imagem corporal. O modo como esse 
tipo de conhecimento passa a existir dentro de nós é como um produto 
final integrador da informação que surge nos exteroceptores, 
principalmente na retina e na pele, e nos interoceptores, 
principalmente aqueles relacionados à interpretação das posições e 
modificações das articulações. (CONOMY, 1973, p. 842, tradução 
nossa)26 

                                            
26  What we know of ourselves in terms of body size, postural relationships, and somatics movement 

and sensations constitutes an inherent, readily modifiable store of knowledge of the physical aspects 
of one’s corporeal structure and functions most broadily knows as body image. How this sort of 
knowledge comes to exist within us is an integrative end product of information arising in 
exteroceptors, primarily in the retina and the skin, and in the interoceptors primarily those concerned 
with the interpretation of joint positions and modifications.  
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Mecanismos proprioceptivos das articulações e músculos trazem a informação 

sobre o local que o corpo ocupa no espaço; o equilíbrio e a busca do centro de 

gravidade são trazidos pelas atividades de balanço quando ativamos o sistema 

vestibular e labirinto. Essas são algumas experiências que exemplificam como vamos 

“apreendendo” o corpo em movimento e isso vai constituindo o entendimento de “eu” 

no mundo: a autopercepção. Estas sensações de movimento, sejam elas positivas ou 

negativas, são fundamentais na constituição e modificação dessa imagem corporal ao 

longo da vida. 

Em seu livro Vicarious Brain, Creator of the Worlds, Alain Berthoz (2017) fala que 

as noções de corpo ganharam uma nova dimensão após descobertas das bases 

neurais, antes não bem explicadas pelas neurociências sobre dupla personalidade e 

experiências extracorpóreas. Ele se refere a noções de corpo que incluem o corpo 

físico, anatômico, pessoal, esquema corporal e imagem corporal.  São muitas linhas, 

teorias e pensamentos sobre todas essas noções, mas o intuito dele é esclarecer o 

conceito de vicariância, mostrando como essas várias categorias refletem a 

flexibilidade básica e a possível duplicação de representações do corpo.  

O processo de constituição da imagem corporal envolve elementos presentes na 

memória e na imaginação. Já se sabe que a memória não é exata, imóvel como uma 

caixa com lembranças estáticas. Ela é fruto de um sistema de interações e redes de 

conexões neurais que envolvem não só várias áreas do córtex, mas todo o sistema 

sensório-motor em interação com os estímulos do ambiente. A memória não apenas 

reproduz lembranças, mas as (re)cria. Ela é necessária para a capacidade criativa de 

projetarmos o futuro ou imagens mentais.  

Pesquisas recentes apontadas por Varella (2011), trazem a implicação do 

hipocampo na formação destas imagens. Até pouco tempo o hipocampo era visto 

principalmente como uma área fundamental para formação e armazenamento de 

memórias. O autor sugere que alguns estudos já ampliam essa noção e questionam 

antigas teorias a respeito das suas funções.  

Segundo Varella (2011), um destes estudos recentes foi feito por pesquisadores 

ingleses e publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, 

chamando a atenção de pesquisadores da área. Ele demonstrou que os mesmos 

circuitos de neurônios ativados para as memórias são também ativados para 

construirmos imagens do futuro.  
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Explicando resumidamente: o estudo foi feito com pacientes com amnésia, que 

sofreram lesões no hipocampo, e um grupo controle, saudável. Foi solicitado que 

contassem cenas da sua vida cotidiana, tais quais um encontro com um amigo, uma 

ida ao supermercado etc. Os pesquisadores perceberam que as descrições do grupo 

controle eram ricas em detalhes sensoriais, como as cores, os cheiros, os barulhos e 

as sensações de prazer do acontecimento. Os pacientes com a lesão, apesar de 

responderem corretamente à pergunta, a fizeram com uma descrição bem mais pobre, 

com menos objetos, menos detalhes sensoriais, menos percepção espacial, poucas 

emoções.  

Imaginava-se que o hipocampo teria a função de codificar novas 
memórias, criando um corpo de informações que seria posteriormente 
transferido para o córtex cerebral (a massa cinzenta que recobre o 
cérebro) para armazenamento definitivo. Segundo essa teoria, depois 
de uma memória estar devidamente ancorada no córtex, a integridade 
do hipocampo não seria mais necessária para mantê-la ou evocá-la. 
Se assim fosse, os pacientes do estudo, que apesar das lesões no 
hipocampo apresentavam córtex íntegro, deveriam ser capazes de 
evocar imagens vivas, ricas de detalhes, de suas experiências vividas 
antes do comprometimento do hipocampo. Sua incapacidade de fazê-
lo, no entanto, sugere que o hipocampo seja mais versátil do que se 
imaginava: é uma estrutura fundamental para programar 
reconstruções vivas do passado, construir cenas futuras e eventos 
imaginários. Se ficar demonstrado que o hipocampo é tão importante 
para a formação de novas memórias quanto para os vôos [sic] da 
imaginação, poderemos entender melhor a criatividade humana e a 
deterioração que ela sofre nos processos de demência que se 
instalam nos mais velhos. (VARELLA, 2011) 

Isso reforça a ideia que alguns neurocientistas vêm afirmando, de que a memória 

seria, sim, de alguma forma, um ato de imaginação. 

Se a nossa concepção de memória está correta, em organismos 
superiores cada ato de percepção é, em algum grau, um ato de 
criação, e cada ato de memória é, em algum grau, um ato de 
imaginação. (EDELMAN apud NEVES, 2008 p. 75) 

Quando se trata de infância, a imaginação é uma condição inicial, uma vez que 

ela é fundamental na formação de imagens em um cérebro que está em pleno 

desenvolvimento e criação de um repertório de experiências. “Movimento é 

imaginação corporificada”, diz Neves (2008, p. 75).  

 A criança entende o mundo pela brincadeira. É no processo de “criar mundos 

imaginários” que ela reconhece a realidade. E a formação do esquema e imagem 

corporal são fundamentais, pois como foi trazido antes, elas auxiliam a 
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autopercepção. Importam não apenas suas perguntas, mas também suas narrativas.  

Quando brincam de construir casinhas, quando fazem longas viagens com seus 

bonecos heróis (PIORSKI, 2016), as crianças assumem, na sua gestualidade, nos 

sons de suas vozes, o imaginar junto com o mover. Estão criando estratégias para 

descobrir o mundo. É o início de uma longa jornada que vai sendo constituída na 

medida que as experiências acontecem.  

A proposta de processo criativo em dança, nesta pesquisa, é uma tentativa de 

estimular a ampliação deste repertório. Permitir que a criança, através de experiências 

sensoriais, cinestésicas e explorativas do corpo, possa retomar um fluxo natural de 

desenvolvimento que tenha sido dificultado por um déficit decorrente de uma lesão. 

Esse fluxo natural da infância, de descobertas, vicariância, imaginação, 

reconhecimento do corpo, precisa ser mantido na criança com deficiência, para que 

ela possa (re) construir suas conexões neurais, promovendo uma nova organização 

cortical que vai permitir que esse corpo se caracterize em suas particularidades. 

Permite que a criança experimente o movimento de acordo com as suas 

possibilidades corporais e, dessa forma, tenha experiências vitais de positividade e 

potencialidade de ação com seus corpos. 

 DANÇA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL 

Pesquisas recentes (CROSS, 2011, 2012; MULLER, 2017; REHFELD, 2017) 

têm demonstrado que a dança, diferentemente de outros tipos de atividades de 

movimento, mobiliza funções executivas fundamentais para a aprendizagem. Um 

estudo recente (REHFELD, 2017) demonstrou, através de testes e exames de 

imagem, que combinar treino aeróbico com estimulação sensorial tem um maior efeito 

em induzir a neuroplasticidade no hipocampo27 do que a atividade física isolada. Isto 

foi comprovado em um estudo com idosos submetidos a um programa especializado 

de dança, com desafios motores e estimulação sensorial, comparado a outro grupo 

com um programa de condicionamento cardiovascular clássico.  

Os dois grupos tiveram mudanças no volume de neurônios do hipocampo, mas 

o grupo que participou do programa de dança modificou subáreas, envolvidas no 

equilíbrio, que não foram observadas no grupo de esporte. Isso indicou que a dança, 

                                            
27  O hipocampo é uma área do córtex cerebral envolvida em processos cognitivos de memória e 

aprendizagem e também na manutenção do equilíbrio, fundamental para a sensação de bem-estar 
e qualidade de vida. (REHFELD et al., 2017) 
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sendo uma atividade que envolve habilidades mais complexas, promoveu maior 

integração sensório-motora, visual e vestibular, melhorando a capacidade de 

equilíbrio mais que um exercício predominantemente de resistência.  

A dança é entendida e proposta nesta pesquisa como uma experiência sensório-

perceptivo-motora, afetiva e metafórica: 

As experiências são fruto de nossos corpos (aparato motor e 
perceptual, capacidades mentais, fluxo emocional, etc.), de nossas 
interações com o ambiente através de ações de se mover, manipular 
objetos, comer, e de nossas interações com outras pessoas dentro da 
nossa cultura e fora dela. Nesta perspectiva, o ato de dançar, em 
termos gerais, é o de estabelecer relações testadas pelo corpo em 
uma situação, em termos de outra, produzindo, neste sentido, novas 
possibilidades de movimento e conceituação. (KATZ e GREINER, 
2005, p. 132) 

A experimentação do movimento no processo criativo, o conhecimento do 

próprio corpo proposto pela dança, permite a ampliação desse repertório experiencial.  

Na dança contemporânea, o reconhecimento da diversificação de tipos de 

corpos deslocou a importância central do virtuosismo técnico para outras habilidades 

importantes. Percebe-se um foco cada vez maior no potencial criativo e na capacidade 

que cada pessoa tem de fazer com que suas experiências corporais, tanto físicas 

quanto afetivas, sejam transformadas numa linguagem artística de comunicação 

(KATZ, 2005). Passa a ser necessário o pensamento do corpo como atuante numa 

ação social, totalmente relacionado à realidade de quem dança.  

Diferentemente de como se deu a estruturação do balé clássico ou da dança 

moderna, que são técnicas com padrão de códigos pré-definidos, na dança 

contemporânea as exigências e expectativas da atualidade trazem à tona questões 

como o ato improvisado, movimentos e corpos comuns do cotidiano (KATZ, 2005), 

permanência e impermanência da informação no corpo. Dessa forma, conceitos da 

dança contemporânea se afinam com a proposta de inclusão desta pesquisa.  

Tomemos como exemplo que a criança em reabilitação deve ter, como parte do 

seu programa de tratamento, o acompanhamento de um pedagogo hospitalar. Este 

pedagogo vai acompanhar a evolução da aprendizagem escolar da criança durante o 

período de internação, no intuito de dar um suporte para que ela esteja em contato 

com atividades próprias da sua faixa etária, minimizando o prejuízo que o período de 

afastamento da escola pode acarretar. Neste sentido, a instituição de reabilitação atua 
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junto com a escola na sugestão de adaptações curriculares, arquitetônicas, 

individuais. Esta relação é fundamental para a criança, pois a experiência profissional 

da equipe de reabilitação pode colaborar muito com professores das escolas de 

educação básica e infantil, que recebem alunos com deficiência numa turma regular, 

mas não têm experiência prévia com as patologias.  

Da mesma maneira, o professor de dança na equipe de reabilitação infantil, tem 

a função de mediar o processo de inclusão da criança na atividade de dança em 

comunidade, seja na escola regular, ou num projeto específico que participe. O 

professor de dança faz esse contato com ambiente onde a criança vai frequentar as 

aulas e acompanha o processo de adaptação de atividades, de espaço ou 

esclarecimento do diagnóstico, sozinho ou em parceria com outros profissionais. 

Espera-se que a criança participe de uma atividade regular, desviando o foco de 

tratamentos terapêuticos e despertando a curiosidade e o interesse em atividades 

próprias da sua faixa etária.  

Nesta perspectiva, a criança que está frequentando a instituição de reabilitação, 

e tem acesso à atividade de dança no seu programa, tem também a oportunidade de 

transferir essa aprendizagem para o ambiente escolar, contribuindo para um ambiente 

inclusivo de aprendizagem. O ambiente inclusivo precisa ser um ambiente que 

promova mudanças. 

Em um ambiente que bloqueia (ou não promove) mudança, o foco está 
nas habilidades ao invés de potenciais, e assim deixa indivíduos em 
suas situações, sem provocar modificações. Um ambiente que nega a 
modificação não apenas falha em confrontar a pessoa com desafios e 
situações com as quais deve se adaptar para sobreviver, mas também 
falha em fornecer exposição e treinamento com ferramentas que 
permitirão adaptação. Também não dá tempo e suporte necessários 
para adaptar com sucesso. Na ausência destes elementos – as 
ferramentas adequadas de pensamento e aprendizado, por um lado, 
e a prontidão de dar oportunidade de trabalhar nesta adaptação, por 
outro –, os processos de adaptação serão difíceis, se não impossíveis. 
(FEUERSTEIN, 2014, p. 212)  

Numa sala de aula inclusiva de dança, em primeiro lugar deve-se pensar no 

respeito às diferenças e na aceitação das limitações. Ao mesmo tempo precisamos 

pensar num ambiente desafiador, para que sejam provocadas mudanças. As 

diferenças podem ser janelas de oportunidades para a aprendizagem e a aula de 

dança pode ser um local onde elas sejam enaltecidas. A criança que usa um auxílio 

locomoção como uma cadeira de rodas, por exemplo, pode provocar novas formas de 
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deslocamento para uma criança que nunca usou. O aprendizado é cooperativo. É 

preciso estabelecer uma relação de empatia e abertura para a realidade, o movimento 

e as possibilidades do outro. Deve ser uma sala de aula, intrinsicamente cooperativa.  

A movimentação individual deve ser valorizada, com suas idiossincrasias. Neste 

sentido, o processo criativo faz-se muito oportuno, uma vez que permite que a 

exploração da movimentação individual seja estimulada e posteriormente possa ser 

experimentada por todos da sala.  

O objetivo principal de um programa de reabilitação neurológica acaba sendo a 

qualidade de vida do indivíduo. É a criação de um plano comum, coletivo, num 

processo sensível de escuta para sugestões de intervenções que contribuam para 

melhora na qualidade de vida. Ali, a dor do outro se torna mais importante que a sua 

própria. É um trabalho impossível de ser feito sem afeto. E essa empatia é uma das 

grandes aproximações da saúde com a arte.   

 TRANSDISCIPLINARIDADE: O PROFISSIONAL DE DANÇA NA EQUIPE DE 
SAÚDE 

No contexto dessa pesquisa, problematiza-se a inserção do profissional de 

dança numa equipe de reabilitação, apontando as possíveis articulações teóricas em 

uma prática que se propõe transdisciplinar na sua função.  

A transdisciplinaridade é um conceito acadêmico. É um campo que se distingue 

da multi e da interdisciplinaridade pela radicalização dos conceitos. (ALMEIDA-FILHO 

2005). Na transdisciplinaridade percebemos a criação de uma categoria que é 

resultado de um atravessamento e borramento de fronteiras. Se articula com 

pressupostos da complexidade, não-linearidade, da visão sistêmica, de relações de 

poder mais horizontalizadas e do diálogo.  

A crise no paradigma dominante das ciências exatas do final do séc. XX 

(SANTOS, 2005), dialoga com o pensamento complexo, e com elementos dos 

sistemas não-lineares e caóticos, na construção de um novo paradigma emergente 

(SANTOS, 2005; ALMEIDA-FILHO, 2005). O paradigma da complexidade que une 

ordem, desordem e auto-organização, na divergência com o paradigma cartesiano e 

da subsequente fragmentação disciplinar, orienta-nos à transdisciplinaridade 

(SEVERO, 2010).  

Distintas formas de relacionamento entre as disciplinas geram diferentes 



60 
 

processos e organizações no trabalho em equipe. A transdisciplinaridade propõe um 

olhar menos estanque e mais complexo para os elementos envolvidos nas situações. 

Edgar Morin exemplifica muito bem o pensamento complexo em seus estudos: 

A complexidade começa logo que há sistema, isto é, inter-relações de 
elementos diversos numa unidade que se torna complexa (una e 
múltipla). A complexidade sistêmica manifesta-se, sobretudo, no fato 
de que o todo possui qualidades e propriedades que não se encontram 
no nível das partes, consideradas isoladas e inversamente, no fato de 
que as partes possuem qualidades e propriedades que desaparecem 
sob o efeito das coações organizacionais do sistema. (MORIN, 2000, 
p. 291). 

Na área da Saúde, mais precisamente no Brasil, percebemos experiências neste 

sentido no campo da saúde coletiva.28 No caso da área específica da reabilitação, a 

equipe está envolvida num plano comum, que são os objetivos traçados no programa 

do sujeito/paciente. Este programa é dependente da escuta. É eficaz na medida em 

que o sujeito envolvido é capaz de transferir a aprendizagem no hospital/clínica para 

outros ambientes do seu cotidiano. O programa se constrói a partir das demandas e 

necessidades de um corpo individual, com idiossincrasias e particularidades únicas. 

Quando, numa instituição de serviços de Saúde, a atenção é dada a partir da 

lógica transdisciplinar, todos estão incluídos na potência do processo de trabalho. 

Nessas relações, usuários, gestores e funcionários participam da integralidade da 

saúde. Porém, num modelo de gestão verticalizada, sem abertura para a participação 

dos envolvidos neste sistema, diminuem as possibilidades de produção de saúde e 

de coletividade.  

A hiperespecialização na saúde, como ainda temos assistido tanto, ultimamente, 

dificulta o trabalho, especialmente na reabilitação neurológica, uma vez que falamos 

de sujeitos que, a partir de uma lesão focal com perda de tecido nervoso, precisam 

contar com a capacidade do cérebro de se (re)organizar para compensar funções do 

corpo, perdidas ou não adquiridas, neste caso, em crianças.  

O plano comum, falado anteriormente, e os objetivos da reabilitação precisam 

ser traçados em conjunto. São muitos olhares para o movimento, com formações 

                                            
28  “[...] expressão que é uma invenção tipicamente brasileira, surgida em fins da década de setenta, 

constituindo um paradigma “que permitisse uma nova articulação entre as diferentes instituições do 
campo da saúde’ [...] Na prática da saúde coletiva, a integralidade, a visão sistêmica/complexa e o 
modelo de atenção psicossocial propiciam a dialógica entre as contradições e a emergência de um 
sujeito complexo.” (SEVERO, 2010, p. 1687) 
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específicas. Se existe a abertura para a experiência do outro profissional, quem ganha 

é o paciente. Muitas vezes, a partir do olhar do médico, apenas, não é possível 

enxergar potencialidades que aparecem nas aulas das Artes.  

A transdisciplinaridade, nesse sentido é mais do que bem-vinda, é necessária. 

Quando dois profissionais, com formações diferentes, se unem numa mesma proposta 

de atendimento, temos como resultado um terceiro olhar, que é resultado da 

transformação destes dois. Por exemplo, se a proposta for um trabalho de estimulação 

da linguagem (note-se que não se reduz a linguagem à fala, somente), do profissional 

da Fonoaudiologia junto com o professor de dança, os exercícios que seriam 

propostos isoladamente por estes dois profissionais se transformam num terceiro 

exercício, que não existiria se não passasse por esta troca. O fonoaudiólogo propõe 

um exercício de projeção vocal, enquanto o professor de dança insere elementos 

gestuais neste exercício e mímica facial. O exercício se transformou em algo novo, 

atravessou a fronteira das áreas, e pode ser uma proposta mais completa e inovadora. 

 Da mesma forma acontece com outras composições de atendimentos entre 

profissionais. Essa é uma diferença para o entendimento de equipe multi ou, ainda, 

interdisciplinar, na qual os profissionais têm menos disponibilidade em se deixar 

atravessar pelos conteúdos, entendimentos e olhares de áreas distintas.  

Não se trata de se apropriar indevidamente de um conhecimento com o qual o 

profissional não tem contato ou formação, mas de se abrir para uma nova abordagem, 

fruto da interação respeitosa e enriquecedora entre profissionais. 

Neste capítulo vimos maneiras da dança estar inserida no processo de 

reabilitação neurológica infantil, numa perspectiva transdisciplinar, e com elementos 

fundamentais para desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo das crianças. 

O próximo capítulo vai tratar da pesquisa de campo realizada em uma instituição 

formal de serviços de reabilitação. Serão relatados: o desenho do estudo, 

procedimentos, material coletado, metodologia, avaliação e considerações sobre a 

interferência da dança no processo de autopercepção corporal das crianças em 

reabilitação. 
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4 PESQUISA DE CAMPO 

 METODOLOGIA 

Devido à proposta de transdisciplinaridade e o trânsito na fronteira entre áreas, 

a metodologia da pesquisa envolveu os métodos quanti/qualitativo e clínico-

qualitativo. A abordagem do método qualitativo tem origem no campo das Ciências 

Humanas e Sociais, e mais recentemente também na área da Saúde. Segundo 

Macedo et al. (2009), é coerente considerar como pesquisa qualitativa aquela em que 

o pesquisador se torna aprendiz de si mesmo, na medida em que a pesquisa alcança 

sentido como práxis qualificadora, implicando uma produção de si-mesmo-outro-

mundo. O autor aponta para a necessidade de entender o qualitativo para além da 

simples divisão quantidade/qualidade.  

Nesta mesma direção, Minayo (2007) assinala a existência de momentos 

delicados que tratam do rigor nas pesquisas qualitativas, desde a coleta de dados até 

a interpretação destes, concluindo que a interpretação se dá em todo o processo de 

pesquisa. (MINAYO, 2007)  

Pensando o mundo sob a ótica do positivismo, entendemos que "quanto mais 

complexo é o fenômeno sob investigação, maior deverá ser o esforço para se chegar 

a uma quantificação adequada". (SANCHES apud MINAYO, 2007). Porém, já se sabe 

que tal quantificação muitas vezes não dá conta de responder perguntas que 

envolvem variáveis e situações extremamente complexas e subjetivas, situando-se na 

esfera da probabilidade:  

A abordagem positivista limita-se a observar os fenômenos e fixar as 
ligações de regularidade que possam existir entre eles, renunciando a 
descobrir causas e contentando-se em estabelecer as leis que os 
regem. A lógica que preside esta linha de atividade é de caráter 
comparativo e exterior aos sujeitos. O positivismo não nega os 
significados, mas recusa-se a trabalhar com eles, tratando-os como 
uma realidade incapaz de se abordar cientificamente. (MINAYO, 2007, 
p.25) 

Tem sido cada vez mais frequente o método de pesquisa qualitativa na área de 

Saúde. Pesquisadores da área da saúde trazem conceitos da pesquisa qualitativa 

aplicada pelas Ciências Humanas. Segundo Turato (2005), uma definição genérica de 

métodos qualitativos apresentada pelos sociólogos Denzin e Lincoln, é habitualmente 

citada na literatura:  

"Os pesquisadores qualitativistas estudam as coisas em seu setting natural, 
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tentando dar sentido ou interpretar fenômenos nos termos das significações 
que as pessoas trazem para estes."    (DENZIN E LINCOLN, 2001 apud 
TURATO, 2005, p. 510) 

 
Na abordagem qualitativa não importa diretamente o estudo do fenômeno, mas, 

na verdade, a significação que tal fenômeno ganha para os que o vivenciam 

(TURATO, 2005). Segundo o autor, o método qualitativo tem o fim comum de criar um 

modelo de entendimento profundo de ligações entre elementos, isto é, de falar de uma 

ordem que é invisível ao olhar comum, o que o aproxima do conceito de teoria.  

O conceito de processo também ganha destaque pelo fato de o método 

qualitativo querer entender como o objeto de estudo acontece ou se manifesta; e não 

apenas almejar o produto ou os resultados finais matematicamente trabalhados.  

Os pesquisadores qualitativos se fundamentam sobre os dados de 
campo, estudando individualidades a fundo e colecionando 
informações que, paulatinamente, desembocariam na construção de 
uma teoria densa e plausível. A interpretação do cientista há de ser 
feita na perspectiva dos entrevistados e não uma discussão na visão 
do pesquisador ou a partir da literatura. Deve-se principalmente trazer 
conhecimentos originais e não se fixar em confirmar as teorias já 
existentes, pois assim a ciência não avança. (TURATO, 2005, p. 03) 

A pesquisa aqui em curso também encontra afinidades com a metodologia 

descrita como clínico-qualitativa, que seria um tipo de abordagem derivada das 

análises qualitativas na área de saúde, mas voltado especificamente para settings de 

vivências em saúde. 

Nos settings  da saúde em particular, conhecer as significações dos 
fenômenos do processo saúde-doença é essencial para realizar as 
seguintes coisas: melhorar a qualidade da relação profissional-
paciente-família-instituição; promover maior adesão de pacientes e da 
população frente a tratamentos ministrados individualmente e de 
medidas implementadas coletivamente; entender mais profundamente 
certos sentimentos, ideias e comportamentos dos doentes, assim 
como de seus familiares e mesmo da equipe profissional de saúde. 
(TURATO, 2005, p.05) 

A afinidade desta pesquisa com essa metodologia clínico-qualitativa se dá, 

principalmente, pela característica de que a generalização não é a dos resultados 

numericamente obtidos, mas esta se torna possível a partir dos pressupostos iniciais 

revistos, novos conceitos construídos ou conhecimentos originais produzidos a partir 

de individualidades de casos e settings. No método clínico-qualitativo a construção do 

conhecimento compreende não só o processo dialético indutivo-dedutivo, mas 
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também os aspectos intuitivos (CAMPOS, 2009; TURATO 2000). 

As características da metodologia quantitativa também se apresentam no 

projeto, uma vez que existe uma amostra com grupo controle e experimental, além de 

aplicação de questionário fechado que resultou em dados estatísticos sobre o 

entendimento dos profissionais da equipe de saúde sobre a atividade de dança.  

Diante da amostra pequena e do pouco tempo de intervenção, este estudo 

caracterizou-se com um estudo de caso exploratório de um pequeno grupo.  

Segundo Piovesan (1995), define-se pesquisa exploratória como o estudo 

preliminar realizado com a finalidade de melhor adequar o instrumento de medida à 

realidade que se pretende conhecer.  

Nesse sentido, a pesquisa exploratória leva o pesquisador, 
freqüentemente [sic], à descoberta de enfoques, percepções e 
terminologias novas para ele, contribuindo para que, paulatinamente, 
seu próprio modo de pensar seja modificado. Isto significa que ele, 
progressivamente, vai ajustando suas percepções à percepção dos 
entrevistados.(PIOVESAN, 1995, p.320) 

As fases da pesquisa exploratória pressupõem etapas que se complementam. 

Entre elas, entrevistas em profundidade e não-dirigidas; fase das perguntas 

específicas; dados colocados em forma de perguntas e respostas; classificação do 

material coletado; dentre outras (PIOVESAN, 1995). O estudo de caso exploratório 

encontra-se neste patamar de descobrir uma realidade para entender quais os 

melhores instrumentos e abordagens para intervenção.  

Uma grande utilidade dos estudos de caso é verificada nas pesquisas 
exploratórias. Por sua flexibilidade, é recomendável nas fases iniciais 
de uma investigação sobre temas complexos, para a construção de 
hipóteses ou reformulação do problema. (VENTURA, 2007, p.384) 

O estudo de caso exploratório desta pesquisa foi realizado no Instituto Baiano 

de Reabilitação (IBR), em formato de aulas de dança para pacientes com lesão 

cerebral, e frequentando programa de reabilitação. A pesquisa foi submetida à análise 

e aprovada em Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da Escola de 

Enfermagem da UFBA, sob parecer de número – 2 688 138 – (anexo B) , e pelo comitê 

interno do Centro de Pesquisa da Fundação José Silveira, sob avaliação da Comissão 

de Pesquisa Instituto Brasileiro de Investigação da Tuberculose- IBIT, parecer de 

número 001/2018 (anexo A).  
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 DESENHO DO ESTUDO 

A proposta de realizar a abordagem numa instituição de serviços de reabilitação 

é parte fundamental desta pesquisa. Ela se propõe a investigar a pergunta de 

pesquisa: a atividade de dança no programa de reabilitação neurológica infantil 

aumenta a autopercepção corporal em crianças com lesão cerebral?  

O grupo controle não participou das aulas de dança, mantendo as atividades 

rotineiras de cada paciente na instituição. Com o grupo experimental foram realizados 

sete encontros de 50 minutos cada, uma vez por semana, num período de dois meses. 

Os atendimentos foram individuais ou em duplas. A equipe  de Reabilitação Infantil do 

IBR selecionou os pacientes e encaminhou para a pesquisa. A equipe ficou bastante 

à vontade nesta escolha, não sendo colocadas restrições em relação ao 

comprometimento motor ou grau de deficiência intelectual. Os únicos critérios de 

inclusão que ficaram definidos foram: 

1. Crianças na faixa etária de sete a 13 anos; 
2. Diagnóstico de paralisia cerebral; 
3. Qualquer gênero; 
4. Ser participante do programa de reabilitação e frequentar a instituição; 
5. Ter o responsável aceito a participação da criança no estudo. 

Um dos objetivos era perceber o entendimento da equipe sobre a atividade de 

dança na reabilitação. Para isso, foi aplicado um questionário conforme descrito mais 

adiante. Foram montados dois grupos experimentais com dois pacientes cada e um 

grupo controle com dois pacientes. O grupo controle não participou das atividades de 

dança, mantendo apenas as outras atividades regulares do programa de reabilitação.  

Foram aplicados os seguintes instrumentos de avaliação (vide anexos), antes da 

intervenção e após a intervenção: 

1. Entrevista semiestruturada com as crianças para avaliar a autopercepção 

corporal e o entendimento sobre dança antes e após a intervenção. Aplicados 

no grupo experimental e grupo controle - (Anexo A); 

2. Desenho de como se percebe antes e após a intervenção. Aplicados no grupo 

experimental e grupo controle; 
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3. Avaliação diagnóstica e processual da criança. Serve para identificar 

potencialidades, acompanhar o desenvolvimento e dar suporte para as 

propostas de atividades. São avaliadas na primeira atividade e ao longo dos 

encontros, sendo feita uma comparação qualitativa antes e após o período da 

intervenção. Aplicado no grupo experimental; 

4. Questionário misto com os profissionais que acompanham a criança (escala 

de clareza e pertinência Likert - cinco pontos). Objetivo de avaliar o 

entendimento dos profissionais da equipe de reabilitação, em relação a dança 

e a dança na reabilitação, antes e após a intervenção. Aplicados para 10 

profissionais incluindo: fisioterapeutas, psicólogos e fonoaudiólogos. (Anexo 

C); 

5. Coleta de dados no prontuário de cada participante sobre suas condições 

clínicas, as intervenções prévias e discussão com os profissionais que 

acompanham a criança. Aplicados ao grupo experimental e ao grupo controle. 

A dança passou a ser uma atividade complementar ao programa de reabilitação 

da criança e ocorreu no mesmo dia em que esta já tinha outras atividades agendadas 

no local, afim de evitar novos deslocamentos. Farei uma descrição dos quadros 

clínicos de cada paciente com base na descrição dos cuidadores, profissionais e 

pesquisa em prontuário: 

Grupo experimental: 

1. J.M.- oito anos, gênero feminino, estuda em escola regular, 1º ano. 

Diagnóstico de PC do tipo diplegia espástica. Consegue deambular, sem 

auxílio, locomoção, mas para longas distâncias tem indicação do andador. 

Apresenta deficiência intelectual, dispraxia de fala, e está em processo de 

alfabetização. Frequenta a instituição desde 2010 e participa de atividades de 

fisioterapia aquática, individual e arteterapia;  

2. M.V - 10 anos, gênero feminino, estuda em escola regular, 4º ano. Diagnóstico 

de PC do tipo tetraplegia espástica. Não deambula, fazendo uso de cadeira 

de rodas. Tem deficiência intelectual, fala infantilizada, não tem conseguido 

acompanhar o processo de alfabetização. Frequenta a instituição desde 2017 

e faz atividades de fisioterapia aquática, individual e orientação psicológica;   

3. T. S -13 anos, gênero feminino, estuda em escola regular, 3º ano. Diagnóstico 
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de PC do tipo diplegia espástica. Consegue deambular com muita dificuldade, 

com auxílio do andador. Para longas distâncias tem indicação de cadeira de 

rodas. Tem deficiência intelectual, alteração na fala e está em processo de 

alfabetização tardia. Está na instituição desde 2006. Atualmente frequenta 

atividade de fisioterapia aquática.  

Grupo controle: 

1. B.R. - nove anos, gênero feminino, estuda em escola regular, 2º ano. 

Apresenta diagnóstico de PC do tipo hemiplegia e microcefalia. Iniciou 

acompanhamento na instituição com quatro meses. Atualmente frequenta 

atividades de caratê, fisioterapia, acompanhamento psicopedagógico, e 

grupo de contação de estórias; 

2. M.O. - oito anos, gênero feminino, estuda em escola regular, diagnóstico 

de PC do tipo hemiplegia. Iniciou o acompanhamento na instituição com 

três anos. Atualmente frequenta as atividades em grupo com 

Psicopedagoga, Terapeuta ocupacional e Fonoaudióloga 

A abordagem envolveu 2 eixos: 1. Percepção sensorial 2. Processo criativo em 

dança. Estes dois eixos estavam presentes em todas as aulas. Logo mais, estes eixos 

serão descritos de acordo com as atividades realizadas. 

 EIXOS DE INTERVENÇÃO 

Figura 4 - Exploração do objeto sensorial - saco de ar 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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4.3.1 Eixo 1 - Percepção sensorial  

A experiência sensorial tem diferentes qualidades que são “traduzidas” para a 

linguagem neural através dos sentidos. Segundo Lent (2001), em termos técnicos, os 

sentidos são chamados de modalidades sensoriais, aceitando-se, geralmente, a 

existência de cinco: visão, audição, somestesia (relacionada também ao tato), paladar 

ou gustação e olfato ou olfação. Essas modalidades se transformam em percepção 

pelas informações da experiência sensorial. Esta informação sensorial tem diversas 

funções no corpo como “permitir o controle da motricidade, participar da regulação 

das funções orgânicas e garantir a vigília” (LENT, 2001, p.186). Segundo Lent, a 

percepção é dependente, mas diferente dos sentidos. É uma experiência mental e 

corporal particular, que envolve processos complexos ligados à memória, cognição e 

comportamento.  

Entre as diferentes modalidades sensoriais, a de processamento visual e 

auditivo são as que estão mais bem estudadas, conhecendo-se as vias corticais 

ventral e dorsal envolvidas no processo de identificar e reconhecer espaço e objetos 

ou descrever o processamento dos sons complexos, a fala, e o acompanhamento do 

ritmo da música pelo corpo. Para que os mecanismos da percepção possam ser 

otimizados, o papel da atenção é fundamental, sendo um mecanismo do sistema 

nervoso central que “focaliza canais sensoriais para facilitar a ativação certas vias, 

regiões e neurônios.” (LENT, 2001, p. 612). Desta forma, seleciona, dentre os 

inúmeros estímulos provenientes do ambiente, aqueles que são mais relevantes para 

o observador.  

Dentre as modalidades sensoriais, destaca-se a somestesia. A somestesia, do 

latim soma, que quer dizer corpo e aesthesia, que significa sensibilidade, inclui toda 

sensação proveniente da estimulação da superfície e do interior do corpo. Comumente 

confundida como sendo apenas o sentido do tato, a somestesia não é uma 

modalidade sensorial uniforme, mas constituída por várias submodalidades, dentre as 

quais destacam-se: o tato, a propriocepção, a termossensibilidade e a dor. (LENT, 

2005) 

O sistema somestésico é uma cadeia sequencial de neurônios, fibras nervosas 

e sinapses que traduzem, codificam e modificam as informações provenientes do 

corpo (LENT, 2005). Essas informações são, uma parte, conscientes e produzem 

percepção, outras são utilizadas inconscientemente para coordenação do movimento 
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e funcionamento dos órgãos internos. É o caso dos subsistemas exteroceptivo, 

proprioceptivo e interoceptivo.  

O sistema somestésico se divide em um subsistema exteroceptivo, 
outro proprioceptivo e um terceiro interoceptivo. O primeiro é preciso, 
rápido, discriminativo e dotado de uma detalhada representação 
espacial da superfície corporal, o segundo também é rápido, sendo 
encarregado de informar o cérebro sobre os músculos e articulações; 
e o terceiro é o que nos proporciona uma noção do estado funcional 
do corpo, criando uma sensação geral de bem-estar ou mal-estar.  
(LENT, 2001, p. 228) 

Essas submodalidades podem ser ainda mais divididas, já que existem 

diferentes tipos de tato (fino, grosseiro, preciso, impreciso), sensibilidades variadas ao 

frio e calor, vários tipos de dor e as inúmeras sensações difíceis de classificar. O 

subsistema exteroceptivo tem como submodalidade principal o tato. O proprioceptivo 

tem como função a localização espacial das partes do corpo. O interoceptivo reúne 

as informações das vísceras, dolorosas, térmicas e metabólicas. É responsável pela 

sensação geral do corpo de mal-estar ou bem-estar. A propriocepção, termo criado 

pelo neurofisiologista e patologista britânico Charles Sherrington, em 1906, para 

indicar a “percepção de posição do próprio corpo”, é responsável pela capacidade que 

temos de saber exatamente em quais posições estão as diversas partes do nosso 

corpo, a cada momento. Mesmo de olhos fechados, somos capazes de perceber os 

movimentos dos membros e de outras partes do corpo.  

A propriocepção não é, sozinha, responsável por esta habilidade, e todos os 

sentidos podem estar envolvidos neste ato, porém, a propriocepção reúne 

mecanorreceptores situados no interior dos músculos, tendões e cápsulas articulares 

responsáveis por conexões do sistema nervoso central até o córtex cerebral, reunindo 

componentes conscientes e inconscientes. Esses receptores sensoriais “traduzem” a 

linguagem do ambiente, quando uma forma de qualquer energia incide sobre as 

interfaces situadas entre o corpo e o ambiente, sejam elas externas (superfície 

corporal) ou internas (vísceras).  

São eles (os receptores sensoriais) que definem o que comumente 
chamamos de sentidos. Mas nosso cérebro é capaz de sentir muito 
mais - consciente e inconscientemente - do que esses cinco sentidos 
clássicos permitem supor. Ele detecta alterações sutis da posição do 
corpo quando nem nos damos conta disso, mudanças sutis de 
pressão, composição e temperatura do sangue que jamais chegam à 
nossa consciência e imperceptíveis movimentos viscerais. (LENT, 
2001, p.184) 
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O eixo de percepção sensorial, na abordagem proposta na pesquisa de campo, 

envolve atividades referenciadas no trabalho de Lygia Clark (1920-1988)29. Lygia 

Clark foi uma artista que trouxe a relação entre arte e clínica como uma relação 

híbrida, buscando o entendimento da contaminação mútua, e as transformações que 

se davam nesta perspectiva dialógica. Uma constante reinvenção de si e do mundo à 

sua volta, são condições do trabalho de Lygia Clark, da Arte e da reabilitação.  

O híbrido arte/clínica que se produz na obra de Lygia explicita a 
transversalidade existente entre estas duas práticas. Problematizar 
esta transversalidade pode mobilizar a potência da crítica tanto na 
arte, quanto na clínica. Seu híbrido arte/clínica nos dá a ver que criar 
condições para expor-se ao mal-estar provocado pelo trágico é a 
questão ética fundamental que atravessa estes dois campos. 
(ROLNIK, 2003, p.109) 

A trajetória de Lygia Clark revela uma artista sem definição em relação ao tempo 

e lugar de sua obra, dentro da história da Arte. Artista e obra têm características que 

fogem de categorias muito facilmente descritas. Ela estabelece um elo muito 

significativo entre a arte e a vida e, em determinando momento desta trajetória, passa 

a experimentar, nos objetos do cotidiano, as possibilidades de ressignificação desta 

experiência de interação. No ano de 1966, dá início a uma série chamada “objetos 

sensoriais”, que mais tarde se transformaria em “objetos relacionais”, dada a 

importância que existia na interação do sujeito com o objeto. Esta relação se fazia 

mais importante que o objeto em si e, somente na existência dela, o objeto ganhava 

algum sentido. Nesta época ela já trazia a ideia de formas efêmeras (ROLNIK, 1997).  

O sentido do objeto depende inteiramente da sua experimentação. Ele é uma 

potencialidade atualizada ou não pelo receptor. O objeto é deslocado de sua condição 

de fim para uma condição de meio. Com os objetos relacionais, fase em que ela 

atendia em sua casa, Lygia Clark propunha experimentações com objetos cotidianos 

como água, conchas, borracha, sementes, seixos, mel, ar, sacos de pano com 

                                            
29  Lygia Pimentel Lins (Belo Horizonte MG 1920 - Rio de Janeiro RJ 1988). Pintora, escultora. Muda-

se para o Rio de Janeiro, em 1947, e inicia aprendizado artístico com Burle Marx (1909-1994). Entre 
1950 e 1952, vive em Paris, onde estuda com Fernand Léger (1881-1955), Arpad Szenes (1897-
1985) e Isaac Dobrinsky (1891-1973). De volta para o Brasil, integra o Grupo Frente, liderado 
por Ivan Serpa (1923-1973). É uma das fundadoras do Grupo Neoconcreto e participa da sua 
primeira exposição, em 1959. Gradualmente, troca a pintura pela experiência com objetos 
tridimensionais. Realiza proposições participacionais como a série Bichos, de 1960, construções 
metálicas geométricas que se articulam por meio de dobradiças e requerem a coparticipação do 
espectador. Nesse ano, leciona artes plásticas no Instituto Nacional de Educação dos Surdos. 
Dedica-se à exploração sensorial em trabalhos como A Casa É o Corpo, de 1968. (ITAÚ 
CULTURAL, 2018) 
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materiais que variavam em peso, volume, textura, e traziam esse contraste como uma 

forma de ampliar a percepção.  

Geralmente trabalhava com pacientes (aos quais chamava de “clientes”) com 

diagnóstico de transtornos psiquiátricos, em sessões individuais.  

À vivência do desmanchamento de nosso contorno, de nossa imagem 
corporal, para nos aventurarmos pela processualidade fervilhante de 
nosso corpo-vibrátil sem imagem. Uma viagem tão intensa a este além 
da representação que, por uma questão de prudência, Lygia deixava 
uma pedrinha na mão do receptor/paciente durante toda a sessão, 
para que pudesse, à exemplo de Joãozinho e Maria, encontrar o 
caminho de volta. (ROLNIK, 2015, p. 110)  

Na abordagem da pesquisa de campo desta pesquisa, alguns objetos cotidianos 

para manipulação e experimentação foram trazidos, como por exemplo, saquinhos 

plásticos com água, ar e elásticos (Figuras 5 e 6). 

A abordagem traz a mesma ideia de destituição da forma, indo além da 

representação e ampliando a percepção sensorial como uma potencialização da 

experiência que antecede o processo criativo. A percepção dos opostos como 

leve/pesado, quente/frio, áspero/macio, rígido/flexível é realçada para auxiliar na 

pesquisa de movimento do processo criativo. O uso dos objetos se mostrou muito bem 

aceito pelas crianças, uma vez que a exploração lúdica favorece a abertura para 

experimentação.  

A condução indica que prestem atenção em características dos objetos para que 

sejam corporificadas e sirvam de repertório, além disso, outras qualidades e 

significados atribuídos aos objetos pelas crianças vão surgindo e sendo 

Figura 6 - Elásticos 

Fonte: Autora, 2018 
 
 

Figura 5 - Sacos de ar (esq.) e água (dir.) 

Fonte: Autora, 2018 
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acrescentadas.  A manipulação dos objetos pelo corpo e, às vezes, a condução deste 

objeto feita pela pesquisadora, tinham o objetivo de levar a atenção para articulações 

e partes do corpo pouco conhecidas ou intencionalmente mobilizadas no cotidiano, 

como cotovelos e punhos, por exemplo. Além disso, o contato do objeto com a pele 

traz um destaque ao sentido do tato como conexão fundamental com o SNC 

(MONTAGU, 1988).  

Figura 5 - Exercício de percepção sensorial (A) - saco de água 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
 

Dessa forma, o objetivo era estimular uma maior segurança na criança em 

Figura 6 - Exercício de percepção sensorial (B) - saco de água 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
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relação ao seu corpo e movimento, contribuindo para o aumento da sua 

autopercepção corporal.  

Figura 7 - Exercício de percepção sensorial (C) - saco de água 

Fonte: Autora, 2018 

Figura 8 - Experimentação do objeto sensorial (A) - elástico 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora, 2018 
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Seguem abaixo links para alguns vídeos de procedimentos realizados em aula. 

Estes vídeos estão de acordo com as resoluções do comitê de ética em pesquisa, 

onde ficou decidido que as identidades das crianças participantes seriam borradas. 

Apesar da autorização de uso da imagem (apêndice H) ter sido assinada por todas as 

participantes e respectivos responsáveis, optou-se por preservar estas identidades 

atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde). 

Link para os vídeos - Percepção Sensorial: 

https://vimeo.com/314233331 

https://vimeo.com/314234368 

Os vídeos são uma tentativa de aproximar o leitor da experiência e, através da 

imagem em movimento, capturando gestos e expressões, extrapolar os limites da 

comunicação escrita, trazendo um pouco do cotidiano da pesquisa. Os desafios 

motores propostos de maneira lúdica facilitam o processo de exploração das 

possibilidades de movimento. Quando a criança está envolvida na atividade, tem uma 

motivação para realizar o movimento, vemos respostas motoras surpreendentes. 

Como por exemplo, no momento em que as convido a “enrolar” e “desenrolar” o 

elástico de partes específicas do corpo como pernas e cabeça.   

A proposta de ludicidade trazida com o objeto facilita o processo de pesquisa de 

movimentos, conforme será explicitado a seguir. 

4.3.2 Eixo 2 - Pesquisa de movimentos  

Ao apresentar o eixo de pesquisa de movimentos, propõe-se estimular, com a 

dança, habilidades necessárias para adaptações ao processo de autopercepção 

corporal da criança. Através de jogos de movimento, são apresentadas situações 

desafiadoras, estimulando soluções criativas de problemas, incentivando a 

curiosidade e a expansão do repertório de experiências sensório-perceptivo-motoras.  

A investigação corporal está nas particularidades da movimentação. Em 

exercícios de dança existem possíveis estratégias diferenciais que cada corpo arranja 

para chegar a um objetivo final. Essas estratégias serão incentivadas como ponto de 

partida para a criação.  

Propor ao aluno o estímulo à execução do percurso do movimento, com nuances 

e sutilezas que só cada corpo, com o arcabouço de suas particularidades e 
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idiossincrasias gestuais, pode realizar. A ênfase está na diferença que nos faz únicos 

e singulares, considerando que todo e qualquer corpo tem as suas dificuldades, 

conhecimentos e experiências. Estimular a liberdade e autonomia, colaborando no 

sentido de reconhecimento e afirmação do que lhe é próprio, particular.  

Este eixo pressupõe o trabalho prévio de percepção sensorial. Os objetos 

sensoriais utilizados são o ponto de partida para exploração do movimento. A memória 

da exploração do objeto é estimulada; é sugerido que se faça uma pesquisa de 

movimentos com as noções de opostos trabalhadas com os objetos.  

Os jogos criativos de movimento trazem conexões entre a percepção sensorial 

e os fatores de movimento descritos por Rudolf Laban (1879 -1958). Laban foi um 

grande estudioso do corpo da primeira metade do século XX, que buscou no 

movimento e na dança uma forma de fazer com que o indivíduo tivesse uma relação 

com o corpo mais expressiva e prazerosa (PETRELLA, 2006, p.11). Ao participar do 

movimento modernista influenciou, além do expressionismo alemão, muitas gerações 

seguintes de artistas cênicos.  

Laban se dedicou a estudar as formas de movimento no comportamento do 

cidadão comum e definiu elementos básicos do movimento que seriam princípios 

ordenadores do corpo. Ele criou todo um sistema de notação e análise do movimento 

que se debruça sobre os elementos do movimento; o Laban Movement Analysis30 é 

um exemplo. 

O que se busca no trabalho de Laban, nesta pesquisa, não é tratar da análise 

do movimento propriamente dita, mas sim da relevância da abordagem Laban na 

descrição dos elementos conceituados por ele. 

Aqui há um fator de capital importância: a descoberta dos elementos 
do movimento. Seja o propósito do movimento o trabalho ou a arte, 
isto não importa, já que os elementos são invariavelmente os mesmos. 
A absoluta congruência entre os movimentos do homem no trabalho e 

                                            
30  Laban Movement Analysis (LMA) é um método usado para descrever, visualizar, interpretar e 

documentar as variedades de movimentos humanos. Também conhecido como Laban/Bartenieff 
Movement Analysis, o método utiliza uma abordagem multidisciplinar, incorporando contribuições 
da anatomia, cinesiologia, psicologia, e muitos outros campos. É um tipo de Estudo do Movimento 
originário do trabalho de Rudolf Laban, desenvolvido e ampliado por Lisa Ullmann, Irmgard 
Bartenieff, Warren Lamb e muitos outros. É usado como ferramenta por bailarinos, atores, músicos, 
atletas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, psicoterapia, antropologia, consultoria 
empresarial, desenvolvimento de liderança, saúde e bem-estar e é um dos sistemas de análise de 
movimentos humanos mais utilizados. (Laban Institute of Movement Analysis, 2017) 
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nos seus movimentos expressivos se constitui numa revelação 
impressionante. (LABAN, 1978, p.151) 

O legado de Laban traz a aproximação de movimentos cotidianos com o 

movimento dançado. A descrição dos fatores de movimento e a exploração das 

qualidades geradas por eles são referenciais importantes para a construção das 

propostas de jogos criativos desta abordagem. Segundo Regina Miranda (2008), no 

Sistema Laban, o corpo é visto como uma relação estrutural de movimento e as 

categorias – Corpo/Esforço/Espaço/Forma – seriam seus princípios ordenadores. 

Entre estas, destaca-se a categoria “Esforço” na qual estão presentes as  qualidades 

dos elementos do movimento: 

A categoria Esforço configura, então, o território das intensidades e 
ritmos dinâmicos e como eles se inscrevem nas frases de movimento, 
conferindo-lhe qualidades e proporcionando ao indivíduo ritmos únicos 
de se movimentar e construir estilos de movimento que por sua vez, 
em confronto com o meio ambiente interno-externo, configuram 
diversas paisagens psicossociais. (MIRANDA, 2008, p. 20) 

Segundo a autora, na categoria Esforço, os aspectos qualitativos dos elementos 

do movimento integram e interligam os fatores que são descritos como: 

1. Peso: Leve/Forte; 
2. Tempo: Rápido/Lento; 
3. Espaço: Direto/Indireto 
4. Fluxo: Livre/Contido 

Estas qualidades também são descritas pela pesquisadora canadense Karen A. 

Kauffmann31 na aplicação de um programa de dança e inclusão escolar, no Canadá, 

que reforça: 

Os Padrões Nacionais de Educação Artística (1994) definem 
qualidade de movimento como os atributos de identificação criados 
pela liberação, curso e finalização do fluxo, que são a chave para 
transformar o movimento em dança. Quando nomeamos uma 
qualidade de movimento (por exemplo, vibratória), definimos um uso 
específico de peso, tensão e fluxo, alterando nossa qualidade de 
movimento. Podemos nos expressar de maneiras ilimitadas para 
comunicar nossa intenção específica. A qualidade do movimento 
transforma o movimento em dança. (2006, p. 119, tradução nossa)32 

                                            
31  Professora associada da Universidade de Montana, pesquisadora nas áreas de Dança e 

Deficiência, educação e serviço social. (KAUFMANN, 2006, p. 155) 
32  The National Standards for Arts Education (1994) defines movement quality as the identifying 

attributes created by the release, follow-through, and termination of energy, which are key to making 
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O trabalho de Kauffmann foi importante como referência para os jogos criativos 

de movimento envolvendo os fatores do sistema Laban. Além disso, a experiência de 

Kauffmann com programas de inclusão pela dança em escolas fornece uma proposta 

de avaliação processual bastante interessante, que serviu de apoio em momentos de 

planejamento, este melhor explicado ao final do capítulo, na análise de conteúdo do 

campo. É importante reforçar a ideia de que todos os fatores são intrínsecos ao 

movimento, apesar da ênfase maior em um ou outro em dados momentos. 

Especificamente, o recorte desta pesquisa de campo traz a ênfase nos fatores 

“peso” e “espaço”, através da pesquisa de movimentos que sucedeu o trabalho de 

percepção sensorial com os objetos. Os fatores foram agrupados de acordo com os 

objetos utilizados e as qualidades de movimento geradas por eles.  

b) Peso: 

O fator descrito por Laban (1978) destaca a energia ou força muscular usada na 

resistência ao peso. A exploração do peso envolve acentos com diferentes graus de 

tônus muscular, que podem estar em ênfase ou relaxados. Ele também tem relação 

intrínseca com a noção de gravidade: O ceder ou resistir à gravidade confere esta 

variação de esforço ao músculo.  

Segundo Kauffmann (2006), na dança, peso se refere a força muscular usada 

ao se mover. Movimentos pesados e /ou firmes são geralmente percebidos como 

sólidos e cedentes a gravidade, enquanto que movimentos leves indicam a suavidade 

e, aparentemente, menor esforço. Segundo Laban (1978) as qualidades leve/forte ou 

firme conferem a sensação do pesado; já o esforço leve ou suave consiste numa 

resistência fraca ou ausência de peso.  

Porém esta relação não é de causa e efeito, principalmente quando observamos 

crianças com lesão cerebral. Existem distúrbios do movimento que geram um esforço 

muito maior do que o necessário para executar simples ações, com força e contração 

muscular em excesso (espasticidade) ou movimentos involuntários, e esta é uma 

condição natural daquele corpo. Por isso, ao observar as qualidades exploradas com 

o fator de movimento “peso”, devemos ficar atentos a essa avaliação inicial sobre o 

                                            
movement become dance. When we name a movement quality (e.g. vibratory) we define a specific 
use of weight, tension, and flow through changing our movement quality we can express ourselves 
in unlimited ways to communicate our specific intent. It's true: movement quality turns movement into 
dance. (KAUFFMANN, 2006, p. 119) 
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esforço empregado como sinônimo de qualidade de movimento. Este esforço então 

seria consequência de uma condição corporal individual.  

Na abordagem proposta, a criança é convidada primeiramente a perceber o peso 

com auxilio o dos objetos sensoriais (sacos de ar e água e elásticos), levando a uma 

exploração das qualidades leve e pesado/firme, exploradas simultaneamente ou não.  

Figura 9 - Ressignificação do objeto sensorial (A) - saco de ar e água 

Figura 10 - Ressignificação do objeto sensorial (B) - saco de ar e água 

 
Em um segundo momento, após a exploração sensorial e brincadeira com os 

objetos é estimulada a memória da percepção das características do objeto 

(textura/temperatura/volume/peso) para um trabalho de pesquisa de movimentos a 

partir das suas qualidades, principalmente leve/forte. A criança é estimulada a brincar 

com o movimento, alternando estas qualidades, em alguns momentos, com partes do 

Fonte: Autora, 2018 

Fonte: Autora, 2018 
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corpo isoladas (articulações), e em outros com deslocamento e/ou quedas.  Uma das 

pacientes, M.V., não se deslocava de maneira independente, nem com auxílio de um 

objeto de locomoção. Neste caso, o trabalho acontecia principalmente no chão, com 

movimentos de partes específicas do corpo.   

c) Espaço: 

O espaço é um fator de destacada importância no trabalho de Laban (1978), 

sendo também uma categoria (MIRANDA. 2008). As suas relações constantes com a 

arquitetura fizeram com que ele se interessasse pela espacialidade do corpo em 

movimento. Ele entendia o próprio espaço como movimento, qualidade de um volume 

(KATZ apud MOMMENSOHN, 2006). Segundo Laban, o espaço pode ser pessoal (ao 

redor do próprio eixo corporal) e/ou externo (em deslocamento). O fator espaço foi 

bastante explorado na proposta com os elásticos. Trata-se de um objeto que permite 

a exploração de estados de tensão e relaxamento, estiramento e afrouxamento, a 

curva e a reta, o espaço direto e flexível. Os exercícios com auxílio dos objetos 

sensoriais estimulam a percepção dos caminhos direto/indireto, níveis (alto, médio e 

baixo) e relação com obstáculos.  

Figura 11 - Pesquisa de movimentos em andador com objeto sensorial - elásticos 

 
Fonte: Autora, 2018 

 
Figura 12 - Pesquisa de movimentos com objeto sensorial (B) - elásticos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
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Após o trabalho de percepção sensorial buscou-se estimular a pesquisa de 

movimentos com os conceitos opostos de dobrar/esticar, tensionar/afrouxar, 

encolher/expandir. Algumas vezes usando partes do corpo específicas (espaço 

pessoal) em outras o deslocamento (espaço externo).  Os elásticos eram objetos que 

permitiam a exploração das qualidades sinuosas e de balanço, além de ser um 

importante objeto auxiliar no deslocamento em CR, como se percebe na figura 13. 

Link para os vídeos - Pesquisa de Movimentos: 
 
https://vimeo.com/314235077 

https://vimeo.com/314235921 

Nesses vídeos podemos perceber que a exploração das partes do corpo mais 

ativadas na etapa de percepção sensorial se repete na ausência do objeto. As 

memórias dos novos engramas33 motores são acionadas quando, por exemplo, uma 

criança tenta reproduzir o movimento (com a cabeça ou pernas) que foi criado com o 

auxílio do objeto (elástico), e neste momento de criação, o objeto já não está mais 

presente. Porém, em alguns casos, o objeto permaneceu, mesmo na pesquisa de 

movimentos, pois possibilitou a ampliação do repertório quando ele vira um objeto 

auxiliar de deslocamento. Foi o caso do elástico na pesquisa de movimentos e na 

dança em cadeira de rodas.  

Figura 13 - Pesquisa de movimentos em CR com objeto sensorial- elásticos 

Fonte: Dado da pesquisa, 2018 

                                            
33  Segundo Guyton e Hall, engrama motor provém de uma via neuromuscular que, uma vez 

estimulada, se repete automaticamente. Para que seja feito um aperfeiçoamento no movimento, é 
preciso prática até a instalação de um novo engrama, até lá os movimentos serão todos planejados 
e voluntários. (HALL, 2010) 



81 
 

Quando estamos com uma criança que não tem deslocamento independente, ou 

seja, não consegue tocar a própria CR, percebemos a tendência natural de pais, 

cuidadores, pessoas que a acompanham em estarem sempre manipulando a cadeira 

durante o movimento ou, especificamente, durante uma dança. O elástico proporciona 

a experiência de autonomia de movimento. A criança é convidada a experimentar 

como deslocar a cadeira explorando o apoio do outro através dos elásticos. O 

acompanhante não está mais atrás conduzindo a cadeira, mas passa para a frente, 

olhando em seus olhos, e o auxilia na percepção do deslocamento, direções e esforço 

empregado para movimentar a cadeira. É oferecida a possibilidade de iniciativa do 

movimento, de condução da proposta.  

Além disso, foi percebido que quando a criança tem uma importante 

espasticidade34 em membros inferiores e superiores, o movimento sinuoso e flexível 

do elástico pode ajudar no relaxamento muscular e consequente mobilização das 

articulações. Esta sensação de movimento pareceu inédita, e certamente ficou 

registrada como uma importante memória sensório-perceptivo-motora e afetiva de 

todos os envolvidos na atividade.  

                                            
34  A espasticidade é uma alteração no tônus muscular (rigidez). Ocorre em doenças neurológicas que 

provocam lesão de células do sistema nervoso, responsáveis pelo controle dos movimentos 
voluntários. Os sintomas podem variar de uma leve contração muscular até uma deformidade grave, 
com permanente encurtamento muscular e posturas anômalas. (HSL, 2018) 
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5 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

A análise de conteúdo é também uma metodologia de pesquisa. Ela extrapola 

os limites da análise de dados quando se propõe a processar os dados das fontes 

primárias da pesquisa (MINAYO, 2009). A análise dos dados coletados nessa 

pesquisa de campo foi na direção da pergunta de pesquisa: como a atividade de 

dança no programa de reabilitação neurológica infantil pode interferir na 

autopercepção corporal destas crianças?  

Para chegar a alguma resposta, foram analisados os vídeos coletados das aulas, 

as entrevistas respondidas pelas crianças dos grupos experimental e controle, os 

desenhos sobre si mesmas que fizeram no primeiro dia e após dois meses, e os 

questionários aplicados aos profissionais.  

Os dados coletados são analisados a partir de uma metodologia de pesquisa 

principalmente qualitativa, na qual elementos de subjetividade e o olhar do 

pesquisador estão implicados numa interpretação dialógica. Como se trata de um 

estudo de caso exploratório, foram testados métodos e materiais no ato da pesquisa. 

Apesar de ter muita coisa planejada, no ato do encontro surgiram questões e desafios 

que, inclusive, são próprios da natureza criativa da pesquisa em Artes. Não há como, 

previamente, definir o que vai ser abordado numa atividade de improvisação. Os 

materiais vão surgindo à medida que o sujeito da pesquisa interage com o ambiente 

e o pesquisador. Desta forma, é preciso uma escuta sensível para o diálogo imediato 

na improvisação.  

Os relatos das entrevistas deram pistas sobre mudanças sutis no entendimento 

de corpo e dança.  O roteiro das entrevistas foi semiestruturado, porém na hora foi 

percebido que precisava alterar o jeito de fazer a pergunta, e até o conteúdo, para 

alcançar o entendimento das perguntas propostas. As entrevistas foram feitas 

somente com as crianças, na presença das mães, porém sem a interferência destas 

nas respostas. Em muitos momentos foi percebida a ansiedade da mãe em responder 

pela criança, mas só foi permitida a interferência quando servia para ajudar a criança 

a entender a pergunta. 
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 A seguir, um quadro de referências com as principais questões respondidas na 

entrevista semiestruturada, que ajuda a avaliar os resultados. Nota-se que a 

capacidade cognitiva e de linguagem influenciam bastante nas respostas e resultados. 

Após as aulas de dança, as crianças do grupo experimental passaram a se 

apresentar mais nas escolas, sentir-se mais seguras para dançar em locais públicos 

como festas de família/amigos, sentir-se satisfeitas com o próprio corpo e ampliar o 

potencial criativo na exploração de movimentos, como pode-se perceber no gráfico 1.  

Inicio Após 2 meses Início Após 2 meses
Você gosta do seu corpo? Não respondeu Não respondeu Sim Sim
Você sabe o que é uma articulação? Não Não Não Não

Quais articulações você conhece? Unha, arroz, braço, perna (aponta 
para o pescoço), nariz, olho

Cobra, pé, olho, nariz, 
ouvido, boca

Olho, boca, nariz e 
cabelo Cabeça, Olho, pé

Você costuma inventar novos movimentos? Sim Sim Não Não
Você participa de apresentações na escola? Sim Sim Não Não
Costuma dançar em festas família/amigos? Não Não Sim Sim
Acredita que consegue criar uma dança sua? Sim Sim Não Não
Fonte: Dados da pesquisa.

Quadro 02 - Principais respostas da entrevista semi-estruturada no primeiro dia e após dois meses do grupo que não participou das aulas de           
                    dança – Grupo controle (02 sujeitos) - Salvador, IBR, julho/set. 2018.

B.R, 08 anos M.O, 08 anosQuestões da entrevista semi-estruturada

Quadro 1 -  Principais respostas da entrevista semiestruturada no primeiro dia e após dois meses do 
grupo que não participou das aulas de dança – Grupo controle (02 sujeitos) - Salvador, IBR, julho/set. 
2018. 

Quadro 2 -  Principais respostas da entrevista semiestruturada antes e depois das aulas 
de dança - Grupo experimental (03 sujeitos). Salvador, IBR, julho/set. 2018 

AAD DAD AAD DAD AAD DAD
Você gosta do seu corpo? Não respondeu Sim Sim Sim Sim Sim
Você sabe o que é uma articulação? Não Não Não Não Não Sim

Quais articulações você conhece? Braço, perna, 
cabeça, rosto

Cabeça, 
ombros, 
joelho, 

cotovelo

Não 
respondeu

Cotovelo, pé, 
perna, braço

Pé, dedos, 
mão

Quadril, ombros, 
punho, cotovelos, 
tornozelos, joelho

Você costuma inventar novos
movimentos? Não Sim Não

Sim 
(mostra 
passos 

inventados)

Não Sim

Você participa de apresentações na
escola? Não Sim Sim Sim Não Sim

Costuma dançar em festas
família/amigos? Não Não Não Sim Sim Sim

Acredita que consegue criar uma dança
sua? Sim Sim Não Sim Sim Sim

Quadro 01 - Principais respostas da entrevista semi-estruturada antes e depois das aulas de dança - Grupo experimental (03 sujeitos).
Salvador, IBR, julho/set. 2018

T.S, 13 anos J.M, 08 anos M.V, 10 anosQuestões da entrevista semi-estruturada

Fonte: Dados da pesquisa. Legenda: AAD-Antes das aulas de dança / DAD- Depois das aulas de dançaFonte: Dados da pesquisa / Legenda: AAD – Antes das aulas de dança / DAD – Depois das aulas 
de dança. 

Fonte: Dados da 
pesquisa, 2018 
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Gráfico 1 - Principais respostas da entrevista semiestruturada antes e depois das aulas de dança 
- Grupo experimental (3 sujeitos). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

O entendimento sobre o conceito da palavra articulação não era conhecido por 

nenhuma das crianças e só foi apreendido por uma delas ao final das aulas. Mas 

quando explicado o significado da palavra, o repertório de articulações citadas 

aumentou bastante após as aulas de dança (quadro 1). Pode-se perceber que 

algumas, antes não conhecidas, foram citadas com maior frequência, como cotovelos, 

joelhos e ombros. Além disso, foi percebido um aumento da correlação entre o nome 

da articulação e sua localização. As crianças passaram a apontar corretamente as 

articulações nomeadas, fato que não havia ocorrido com consistência antes das aulas 

de dança. Considera-se que esta ampliação de repertório e aprendizado pode 

caracterizar um indício de aumento da autopercepção corporal dos sujeitos. 

Parece que o entendimento do corpo em partes, mais fragmentado e complexo, 

e menos em “blocos”, foi alcançado por todas as crianças do grupo experimental. 

Em relação ao grupo controle, no qual as crianças não participaram das aulas 

de dança, percebemos uma estagnação nas respostas (gráfico 2), e um repertório 

mais pobre sobre articulações, inclusive com muita dificuldade no entendimento da 

palavra (quadro 2).  
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Gráfico 2 - Principais respostas da entrevista semiestruturada no primeiro dia e após dois meses 
do grupo que não participou das aulas de dança – Grupo controle (2 sujeitos) 

 

Fonte: Autora, 2019 

As crianças fizeram relatos orais sobre a atividade, assim como também as mães 

foram ouvidas sobre as mudanças percebidas após as atividades. Uma delas (M.V.), 

com o maior comprometimento motor e muita espasticidade, vinha demonstrando 

muita dificuldade em deixar manipularem suas pernas nas sessões de fisioterapia, 

relatando muito medo. Tanto ela quanto a mãe referiram melhoras neste quesito: 

1. M.V., 10 anos: “Gostei muito das aulas, mudou [sic] minha perna e o meu 

braço. Senti melhor, mais confiança. Não tenho mais tanto medo”; 

2. Mãe de M.V.: “Acredito que ajudaram [as aulas] a se sentir mais confiante 

[sic]. Abri a cabeça para ela experimentar coisas novas. Não posso querer 

que dance como outra criança que não tem deficiência. Vi que os momentos 

em que ficou sozinha ela ficou feliz e mais livre. Foi muito bom para ela 

desenvolver a identidade dela [sic]. Percebi que precisa outras coisas para o 

desenvolvimento dela além da fisioterapia. Tenho compartilhado isso com 

outras mães e passo o que foi trabalhado aqui.”  

Era nítido o envolvimento e alegria das crianças nas aulas. À medida que 

exploravam a movimentação provocada pelos objetos sensoriais, notava-se um 

aumento do repertório de movimentos das partes do corpo envolvidas. Como 

explicado anteriormente, o feedback sensorial dos objetos aparentemente ativava e 
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chamava a atenção da criança para estas partes, por vezes pouco conhecidas ou 

percebidas no cotidiano, como cotovelos e tornozelos. Perceber as ações de 

movimento (dobrar e esticar) com os objetos, auxiliava na exploração do processo 

criativo (eixo chamado de pesquisa de movimentos). 

O objeto auxiliar traz um significado lúdico para exploração do movimento, 

ampliando o repertório criativo. Por exemplo, as explorações de movimentos de tronco 

e pescoço através da flexibilidade dos elásticos gerou uma pesquisa de movimentos 

surpreendente da paciente T.S., que levou a atenção para estas partes do corpo e 

entrou num estado corporal de prazer e alegria com sua movimentação. Em muitos 

momentos, foram percebidas sensações de movimento inéditas, como no caso de 

M.O., que experimentou pela primeira vez a fluência de uma dança na cadeira de 

rodas, com auxílio dos elásticos, numa clara expressão de bem estar e afetividade. 

Segundo Damásio (2004), todos os sentimentos contêm componentes de dor ou 

prazer, são imagens mentais com origem em mapeamentos de estados do corpo. Este 

estado corporal alterado influenciaria então o SNC, uma vez que esses mapas são 

construídos em regiões somatossensitivas do cérebro. Os estados do corpo estão 

diretamente relacionados com as sensações e sentimentos e interferem em toda 

cadeia do sistema nervoso.   

Do mesmo modo, o prazer e as suas variantes são o resultado de um 
certo mapeamento do corpo. Sentir dor ou prazer resulta da presença 
de uma certa imagem do corpo tal como é representada, em certo 
momento, em mapas do corpo. A morfina ou a aspirina podem alterar 
essa imagem. O uisque ou o ecstasy também. E os anestésicos. E 
certas formas de meditação. E o desespero. E a esperança. 
(DAMÁSIO, 2004, p.134) 

E a dança.  

Ou seja, a dança, assim como diversos outros dispositivos, pode alterar essa 

imagem corporal relacionada com os mecanismos de dor e prazer. É terapêutica 

também, mas da mesma forma que outros recursos e atividades próprias de cada 

faixa etária que proporcionem bem-estar.  

A diferença é que a dança trabalha com a complexidade dos elementos do 

movimento, proporcionando um estímulo maior à autopercepção corporal. Além disso, 

os elementos envolvidos na pesquisa de movimentos promovem o conhecimento das 

próprias capacidades de movimentação, a partir da exploração criativa.   
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Foi nítida a mudança em relação aos nomes das articulações que passaram a 

conhecer, associando-os corretamente à parte do corpo. O repertório de movimentos 

ampliava a cada aula, a partir destas descobertas de novas possibilidades de 

movimentações. A sensação é de que realmente víamos surgindo a emergência de 

novos engramas motores, a partir dos estímulos sensoriais.  

Os relatos a seguir são impressões das mães em relação à atividade: 

1. Mãe de J.M.: “Ajudou ela [sic] a se conhecer, se soltar, é muito tímida. Se 

percebeu mais, eu não sabia que ela conhecia conceitos como leve e pesado, 

vi no corpo dela. Vi que ela é capaz de experimentar e a riqueza que é uma 

atividade própria da idade delas.”;  

2. Mãe de T.S.: “Achei que ela ficou mais leve, ela fica feliz. Eu gostaria que ela 

continuasse.”  

As crianças também foram convidadas a fazer um desenho de como se 

percebem e como percebem o seu corpo no primeiro dia de entrevista e outro desenho 

como este após as aulas de dança. Foi pedido que fizessem um desenho de si 

mesmas. O desenho é um instrumento bastante utilizado para complementar 

avaliações psicológicas de crianças, inclusive existindo testes que trazem uma 

abordagem psicométrica, como no caso do teste do boneco de Goodenough35 

(COGNET, 2014). O desenho é um recurso em que se pode usar a linguagem 

imaginativa e fantasiosa da criança, criando, ao mesmo tempo, uma conexão com 

fatos reais. Segundo Cognet (2014), os desenhos infantis são um diálogo entre a 

criança e o adulto, sendo comum a criança oferecê-lo, como uma parte dela mesma, 

a um adulto. 

O desenho infantil não existe fora da cultura, fora da interação com o 
outro. Não existe desenho “puro”, como talvez ainda se encontre, em 
zonas protegidas das atividades humanas, uma água límpida e clara. 
Muito pelo contrário, assim como a linguagem, o desenho infantil 
precisa de olhares, incentivos e interpretações para nascer e 
prosperar. (COGNET, 2014, p. 13) 

O autor reforça a predominância dos desenhos de figuras humanas em 

                                            
35  “O teste do desenho de personagens humanas iniciado por F. Goodenough (1926) diz que os 

desenhos infantis dependem sobretudo do desenvolvimento intelectual e que, por conseguinte, com 
uma metodologia adequada com instruções, ficha de controle, classificação conforme idade de 
desenvolvimento e uma vasta amostragem, ele pode ser usado para medir a inteligência, permitindo 
inclusive o cálculo de quoeficiente intelectual (QI).” (COGNET, 2014, p. 153) 
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desenhos de todas as idades da infância. As crianças demonstram interesse 

espontâneo pelo desenho de seres humanos e trazem, nestes desenhos de 

personagens, a experiência vivenciada em conexão com a representada no papel. 

Porém, é importante ressaltar que o desenho é um instrumento complementar e não 

pode ser considerado como um simples indicador do conhecimento de esquema 

corporal ou desenvolvimento cognitivo do sujeito. Apesar disso, mostra-se um 

importante recurso para observar o conhecimento e percepções sobre determinadas 

experiências. O simbolismo, a criatividade, imaginação, fantasia, e o próprio nível de 

conhecimento e desenvolvimento, estão impregnados nos desenhos infantis.  

Analisando os desenhos dos sujeitos dessa pesquisa, com base na interpretação 

proposta por Cognet (2014), encontram-se alguns destaques. A noção de esquema 

corporal em contraste com a de imagem corporal, como foi discutido no capítulo 2, 

dão pistas para a interpretação destes desenhos. É importante deixar claro que o fato 

de ter escolhido o desenho do corpo humano, não simplifica a interpretação do 

desenho em relação a noção de esquema e/ou imagem corporal, e não existe a 

pretensão de fazer uma avaliação das alterações cognitivas das crianças envolvidas, 

pois esse papel é desempenhado por psicólogos.  

O desenho envolve muitas competências e pode não ser suficiente para definir 

precisamente o nível de conhecimento do esquema corporal das crianças. Para 

complementar a observação, foram avaliados os relatos das entrevistas e as próprias 

mudanças nas falas das crianças envolvidas em relação à autopercepção ao longo 

dos encontros. Um ponto que chama a atenção é que em todos os desenhos feitos 

pelo grupo experimental, a complexidade do desenho humano aumentou bastante. 

Enquanto que os sujeitos que participaram das aulas de dança demonstraram uma 

mudança em relação à complexidade do desenho em geral e da figura humana 

(figuras 14 e 15; 18 e 19; 20 e 21), os do grupo controle mantiveram seus desenhos 

com o mesmo padrão (figuras 22 e 23) ou regrediram (figuras 16 e 17) em termos de 

complexidade. 
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Figura 14  - Desenho de autopercepção corporal antes das aulas de dança -T.S., 13 anos (grupo 
experimental) 

Fonte: T.S., 2018 

Figura 15 - Desenho de autopercepção corporal após aulas de dança - T.S., 13 anos (grupo 
experimental) 

           Fonte: T.S., 2018 
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Figura 16 - Desenho de autopercepção corporal inicial, julho 2018 - B.R., 8 anos (grupo controle) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 17 - Desenho de autopercepção corporal após dois meses, setembro 2018 - B.R., 8 anos 
(grupo controle) 

Fonte: B.R., 2018 
 

Percebe-se, no grupo experimental, um nítido aumento na quantidade de partes 

do corpo, na representação da cabeça e de outras partes do corpo. Segundo Cognet 

Fonte: B.R., 2018 
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(2014), a partir dos quatro anos, a criança entra num estágio do desenho que chama 

de “boneco-avatar” (COGNET, 2014). Neste estágio a criança não está mais focada 

apenas na construção gráfica da imagem de si, mas na forma como a mesma se 

relaciona com o ambiente.  

O suporte de papel, transformado pelo imaginário, é como um mundo 
virtual no qual tudo é possível - as personagens podem revestir 
múltiplas aparências, o esquema corporal do avatar distingue-se, aqui 
nesse estágio, do de um jovem desenhista. Nesse estágio, mesmo 
quando é desenhada sozinha em uma página, a figura humana está 
quase sempre em relação, mesmo implícita, com o ambiente em seu 
sentido vasto. (COGNET, 2014, p.141) 

Nota-se claramente, todas as crianças envolvidas nesse estágio. Em idades que 

variam de 08 a 13 anos, as crianças demonstram uma capacidade de manipular 

simbolicamente as imagens de si mesmas. Porém, como citado anteriormente, é 

preciso reforçar que o desenho, apenas, não dá conta de responder sobre uma noção 

de esquema corporal. O ato de desenhar envolve muitas habilidades cognitivas e 

motoras, que, em determinados momentos são fundamentais. Por exemplo, uma 

criança pode ter uma habilidade motora fina suficiente para fazer um traço mais 

elaborado, porém, o déficit intelectual não permite que tenha a noção do esquema da 

figura humana em seu próprio corpo, a noção de esquema corporal. Percebemos isso 

nas respostas das entrevistas em comparação aos desenhos.  

Figura 18 -  Desenho de autopercepção corporal antes das aulas de dança - M.V.,10 anos 
(grupo experimental) 

Fonte: M.V., 2018 
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Figura 19 - Desenho de autopercepção corporal após aulas de dança - M.V., 10 anos (grupo 
experimental) 

 
Fonte: M.V., 2018 

 
Figura 20 - Desenho de autopercepção corporal antes das aulas de dança - J.M.,8 anos (grupo 

experimental) 

Fonte: J.M., 2018 
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Figura 21 - Desenho de autopercepção corporal após aulas de dança - J.M., 8 anos (grupo 
experimental) 

 
Fonte: J.M., 2018 

 
Figura 22 - Desenho de autopercepção corporal inicial - M.O., 8 anos (grupo controle) 

 
 Fonte: M.O., 2018 
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Figura 23 - Desenho de autopercepção corporal após dois meses - M.O., 8 anos (grupo controle). 

Fonte: M.O., 2018 

Em relação ao objetivo de analisar o entendimento dos profissionais da equipe 

sobre a atividade de dança e a atividade de dança na reabilitação, foi direcionado um 

questionário para 10 profissionais da equipe de reabilitação infantil sendo 2 

psicólogas, 1 fonoaudióloga, 1 musicoterapeuta, 1 pedagoga e 5 fisioterapeutas. O 

profissional com mais tempo de experiência trabalhava na reabilitação infantil há 34 

anos e a mais inexperiente atuava há apenas 1 mês. Metade dos profissionais (5) não 

tinham experiência prévia com dança. Apenas um declarou ter experiência com dança 

na reabilitação, através de jogos de dança em Wii terapia36 e 2 não responderam a 

esta questão.  

Fazendo uma análise das estatísticas encontradas nas respostas obtidas, 

                                            
36  “Nintendo® Wii, é um console de videogame doméstico que permite ao usuário a sensação do 

movimento de diferentes esportes. O Nintendo® Wii, utiliza o wii remote, que capta os movimentos 
realizados pelo usuário ao movê-lo, por meio de três acelerômetros embutidos e de uma câmera 
infravermelho, além do sistema de vibração e um pequeno alto-falante que emite sons mais simples 
e próximos para medir os movimentos da mão em três dimensões, como o bater da espada, o som 
de um tiro ou até raquetes de tênis. Os sensores do wii remote captam todo o movimento do corpo 
do jogador, o que desperta o interesse de algumas entidades e Fisioterapeutas na utilização do 
Nintendo® Wii com o objetivo da reabilitação.” (SOUSA, 2011, p. 1) 
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percebe-se que, em geral, o entendimento da equipe reflete um posicionamento 

comum em relação à atividade de dança.  

A maioria dos profissionais vê a dança como uma manifestação artística, ao 

mesmo tempo que se configura numa atividade esportiva, como se pode ver no 

Gráfico 3. Por trazerem uma formação na área da Saúde, em especial da reabilitação, 

estes profissionais demonstram um entendimento complexo sobre a relação de 

imbricamento entre as atividades motoras e cognitivas. Dessa forma, conseguem 

entender bem a função da dança enquanto uma ação cognitiva do corpo.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Quando transferimos este entendimento para a indicação da atividade de dança 

dentro do programa de reabilitação, percebemos que parte das respostas apontam a 

dança como uma atividade esportiva e com a função de tratamento da patologia. 

(gráfico 4). Percebe-se aí que falta o entendimento da dança enquanto ação 

potencialmente transformadora e de aprendizagem, pelo viés da capacidade criativa, 

proposta pela inserção da Arte no programa de reabilitação, indicando um viés maior  

terapêutico e esportivo. Apesar disso, em relação às habilidades cognitivas, a equipe 

foi unânime concordando totalmente com a ideia de a dança interferir positivamente 

nas habilidades cognitivas da criança em reabilitação neurológica. 

 

Gráfico 3 -  Entendimento de parte da equipe de reabilitação 
neurológica infantil do IBR sobre a atividade de dança 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 
De acordo com o gráfico 5, quase todos os profissionais concordam totalmente 

com as funções executivas mobilizadas com a atividade de dança, principalmente 

atenção, planejamento, flexibilidade cognitiva e habilidades visuoespaciais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Sobre os impactos da atividade de dança no programa de reabilitação (gráfico 
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Gráfico 4 -  Entendimento de parte da equipe de reabilitação 
neurológica infantil do IBR sobre a atividade de dança como parte 
integrante do programa de reabilitação 

Gráfico 5 -  Entendimento de parte da equipe de reabilitação 
infantil do IBR sobre as funções executivas mobilizadas na atividade 
de dança 
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6), a grande maioria concorda totalmente que a dança pode interferir positivamente 

na autopercepção corporal de crianças com lesão cerebral. Uma pequena parte da 

equipe tem dúvidas, discordando parcialmente da ideia de que a dança poderia ter 

algum efeito negativo sobre esta mesma autopercepção, afirmando que, de alguma 

forma, a dança tem um potencial de interferência no processo de reabilitação da 

criança com lesão cerebral. Uma grande parte dos profissionais concordou totalmente 

que a dança interfere positivamente no processo de neuroplasticidade do cérebro, 

enquanto que poucos concordam apenas parcialmente com esta afirmação. Ou seja, 

estes profissionais acreditam que a dança, ou não interfere no processo de 

neuroplasticidade do cérebro, ou pode interferir negativamente.  

 Gráfico 6 - Entendimento de parte da equipe de reabilitação neurológica infantil do IBR sobre 
os impactos da atividade de dança nas crianças em reabilitação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Quando perguntados sobre as possíveis contribuições da dança ao processo de 

reabilitação neurológica infantil, as respostas subjetivas foram as mais variadas e 

ressoaram como a experiência pessoal de cada um com a atividade de dança: 

1. Fisioterapeuta 1: “A dança é uma arte onde [sic] movimentamos e 

expressamos com o corpo, do qual [sic] transformamos em terapia tanto para 

alma x corpo, é uma fonte de prazer.”; 

2. Fisioterapeuta 2: “A dança pode contribuir no processo de aprendizagem 

motora e consequentemente auxiliando a neuroplasticidade. Pode gerar 

ganhos de amplitude de movimento, força e melhorar nível cognitivo.”;  
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3. Fisioterapeuta 3: “Ganho de aprendizado motor, por formação de engramas; 

processo semelhante ao ato de dançar. Aumento de propriocepção, 

memorização e liberando substâncias hormonais relacionadas ao bem estar.”; 

4. Psicóloga 1: “Proporciona interação interpessoal; favorece a percepção do 

corpo no espaço; envolve recursos cognitivos (emoções, motivação) 

benéficos para o desenvolvimento neuropsicomotor; pode ser muito 

prazeroso contribuindo para melhor qualidade de vida. Obs.: é importante a 

avaliação inicial.”;  

5. Fonoaudióloga: “A dança promove uma ação positiva na reabilitação de 

crianças pois permite trabalhar diversos aspectos como atenção, memória e 

sensibilidade, além de interferir nas habilidades cognitivas do paciente”;  

6. Psicóloga 2: “Acredito que pode contribuir na construção e manutenção da 

saúde física, mental e afetiva, bem como o desenvolvimento da autonomia e 

participação social.”  

Em relação ao entendimento da relação corpo-mente, as respostas não são 

surpreendentes por se tratarem de profissionais da área de estudo de reabilitação 

neurológica infantil, logo, estudiosos do sistema nervoso central. Porém, um fato 

chama a atenção: nenhum deles conhece a teoria do embodiment (tabela 3) sob a 

ótica de Lakoff & Johnson (1999). Isso pode indicar algumas razões para o 

entendimento restrito, na prática, da dança enquanto campo de conhecimento 

específico e sua relação com a Cognição. Corroborando com isso, o entendimento de 

uma parte dos entrevistados (40%) que concordam, ainda que parcialmente, que o 

processo de cognição ocorre exclusivamente no cérebro (tabela 4). 

 
Tabela 3 -  Entendimento de parte da equipe de reabilitação neurológica infantil do IBR 

sobre o conceito de embodiment, segundo George Lakoff e Mark Johnson (10 
sujeitos) - Salvador, agosto de 2018 

Questão Sim Não 
Conhece a teoria do 
embodiment de George 
Lakoff e Mark Johnson? 
 

 
0% 

 
100% 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
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Tabela 4 - Entendimento de parte da equipe de reabilitação neurológica infantil do IBR sobre a 
relação corpo-mente (10 sujeitos) - Salvador, agosto, 2018 

Questão 1.Discorda 
totalmente 

2.Discorda 
parcialmente 

3.Indeciso 4.Concorda 
parcialmente 

5.Concorda 
totalmente 

Corpo e mente 
são 
indissociáveis 
 

     10%     0% 10% 30% 50% 

O processo de 
cognição ocorre 
exclusivamente 
no cérebro 

     50%    0% 0% 40% 10% 
 
 
 
 

A aprendizagem 
motora ocorre 
exclusivamente 
via sistema 
nervoso 
 

 
      50% 

 
   20% 

 
0% 

 
10% 

 
20% 

As experiências 
sensório-
motoras são 
determinantes 
nos processos 
cognitivos 

0% 10% 0% 20% 70% 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho se encontra em um espaço de tempo determinado, 

representando um intervalo que faz parte de um fluxo contínuo que não se encerra 

nestas páginas. A pergunta de pesquisa tem uma resposta mais subjetiva e qualitativa 

do que objetiva e quantitativa. Aponta caminhos na direção da valorização da dança 

enquanto atividade indispensável para um programa de reabilitação neurológica 

infantil completo e eficaz. 

O projeto inicial foi ganhando corpo e delineando-se por si, afetado pelas novas 

experiências e compartilhamentos que surgiram nestes dois anos de estudo. A é 

pesquisa é um estudo de caso exploratório devido ao pouco tempo de intervenção 

(dois meses) e à baixa amostragem (3 pacientes no grupo experimental e 2 no grupo 

controle). Apesar disso, o resultado foi extremamente revelador e propício para 

amadurecimento de outras intervenções. Constatou-se que a autopercepção corporal 

é muito estimulada na atividade de dança e, com isso, podemos incrementar um 

processo natural de neuroplasticidade e domínio do movimento, tão precioso a 

qualquer programa de reabilitação neurológica infantil. Percebeu-se também que a 

motivação e a afetividade envolvidas na atividade, interferem diretamente nos 

resultados alcançados.  

O diálogo proposto entre autores das áreas de Neurociências, Ciências 

Cognitivas e Dança ajudaram a entender a relação do movimento dançado com as 

alterações de padrões corticais. O entendimento do embodiment explica a importância 

das experiências de movimento para a aprendizagem cognitiva e a biologia da 

cognição ajuda a pensar a importância da autopercepção. O estudo destes conceitos 

foi fundamental para formar o viés de entendimento de dança que a pesquisa 

propunha e, consequentemente, a dança na reabilitação neurológica infantil. 

Para entender a dança dentro deste contexto foi preciso esmiuçar os conceitos 

de paralisia cerebral, reabilitação neurológica e desenvolvimento infantil, 

especialmente o imbricamento entre o desenvolvimento motor e cognitivo e como esta 

relação influencia os processos de formação de esquema e imagem corporal. 

Também tem destaque os autores de dança que contemplam a percepção corporal 

em seus estudos. 

Os estudos em dança e deficiência se destacaram por trazerem autores, 
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sobretudo nacionais, que vêm se dedicando a pesquisar estes dois campos, 

principalmente em seus âmbitos políticos, artísticos e educativos. Existe uma lacuna 

e poucas publicações de autores da Dança sobre a relação com as instituições de 

saúde, provavelmente porque é uma atividade escassa nestas instituições. 

Historicamente são poucas as experiências de intersecção entre Dança/Saúde 

registradas por profissionais de dança. As poucas políticas públicas de incentivo à 

inserção do profissional de dança na área de saúde não contribuem para o aumento 

de tais experiências e, talvez, algum preconceito, ainda velado, também.  

Com a análise dos dados da pesquisa de campo, constatou-se que a dança tem 

uma função no programa de reabilitação, propondo-se a cumprir objetivos, assim 

como as outras atividades. Porém traz especificidades e delicadezas que são próprias 

da sua natureza artística e educativa. Ela extrapola os limites da atividade física e 

esportiva, ao envolver a criação e emoção, além de ampliar o potencial sensorial 

quando conduzida de maneira a amplificar a escuta e presença do corpo. A 

complexidade presente na etapa de repetição de uma sequência de movimentos, 

ainda que simples, promove a estimulação de habilidades cognitivas fundamentais e 

fazem parte do diferencial da atividade de dança. O desenho deste estudo não 

contemplou esta etapa durante esta pesquisa de campo específica, pois seria 

necessário um tempo maior de  intervenção. Este seria um desdobramento, e um 

ponto de interesse para a pesquisadora em relação à pesquisas futuras.  

O trabalho referenciado nas experiências de Lygia Clark reforçou a importância 

da estimulação sensorial para o processo criativo. Ficou evidente que a preparação 

do corpo, ativando sensibilidades “adormecidas” e ressignificando objetos cotidianos, 

cria uma ambientação propícia à poética da exploração dos elementos do movimento 

trazidos pelo Sistema Laban. Os objetivos foram alcançados ao ampliar a escuta do 

próprio corpo a partir da valorização de pequenos gestos e sutilezas que o olhar da 

pesquisadora alcançava junto com a criança,  estimulando assim o processo de 

autopercepção corporal.  

Foi confirmado que a dança, enquanto atividade artística, com potencial de 

transformação e ação cognitiva, ainda é pouco compreendida na área da Saúde. O 

cotidiano de um hospital/clínica de reabilitação envolve questões administrativas e 

burocráticas que, por vezes, interferem de maneira determinante nos programas de 

reabilitação. São muitas variáveis que envolvem o planejamento de um programa de 
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atividades para a criança, e entre elas estão questões políticas, econômicas e de falta 

de acesso à informação, que impedem a expansão da Dança enquanto potencial 

artístico e educativo também na área da Saúde.  

O entendimento sobre a dança enquanto arte, capaz de potencializar processos 

de aprendizagem e expressão, será tão mais entendido pelos profissionais quanto 

mais estiver inserido em programas de reabilitação. Faz-se urgente e necessária a 

valorização desta atividade para além do conceito de terapia na área de Saúde, para 

que ocorra sua difusão e ampliação dos quadros de profissionais formados em dança, 

nas instituições de saúde. Essa pesquisa pretende realizar desdobramentos futuros, 

no intuito de amadurecer o ato de pesquisar e, assim, fortalecer a inclusão da Dança 

enquanto campo de conhecimento na área especifica da Saúde.  
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APÊNDICE A - Roteiro para entrevista sobre autopercepção corporal – Criança 
em programa de reabilitação 

Esta entrevista tem o intuito de conhecer um pouco mais sobre o entendimento da 
criança acerca do seu corpo e movimento. Ela é composta de 10 questões e o tempo 
médio para o preenchimento é de 30 minutos. A entrevista deve ser conduzida pelo 
pesquisador e respondida pela criança. O responsável pode estar presente durante 
o processo, se assim desejar. 
 
Maria Fernanda S. Azevedo - Pesquisadora Responsável 
 
Local da entrevista: 
Data: __________  Início: _____h        Término: _____h 
Nº da entrevista:  ___________ 
 
I. IDENTIFICAÇÃO 
1. Nome (Iniciais): __________________ 
2. Idade: _____________ 
3. Gênero: ____________ 
4. Escola regular ou especial: ____________ 
5. Ano: _______________ 
 
II. QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 
 
1. Você gosta de brincadeiras movimentadas ou mais quietas? Quais? 
 
2. Você gosta do seu corpo? ( ) SIM ( ) NÃO. Qual parte do seu corpo você mais 
gosta e qual menos gosta? 
 
3. Você sabe o que é uma articulação? ( ) SIM    ( )  NÃO. Quais articulações do 
corpo você conhece? 
 
4. Você inventa novos movimentos?  ( ) SIM ( ) NÃO. Cite um exemplo: 
 
5. Você Dança no seu quarto/ casa?  ( ) SIM  ( ) NÃO. Onde? 
 
6. Costuma Dançar em festas de família e amigos?  ( ) SIM  ( ) NÃO. Se não, por 
quê? 
 
7. Gosta de Dançar na frente do espelho? ( ) SIM ( ) NÃO. Tem espelho em casa? 
 
8. Costuma se apresentar na escola? ( ) SIM  ( ) NÃO. Se não, por quê? 
 
9. Acredita que consegue criar uma Dança sua?  ( ) SIM  ( ) NÃO. Se não, por quê? 
 
10. De que maneira você acha que as aulas de Dança podem contribuir para sua 
vida e o seu tratamento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Questionário para os profissionais da equipe de saúde que 
acompanham a criança no programa de reabilitação 

 
Este questionário tem o intuito de conhecer um pouco mais sobre o entendimento dos 
profissionais da área de reabilitação neurológica, acerca da Dança e a sua inserção 
em programas de reabilitação de crianças com lesão cerebral. Ele é composto de 22 
questões e o tempo médio para o preenchimento é de 20 minutos.  Se tiver dúvidas 
estarei presente para orientá-lo(a). Desde já agradeço sua participação! 
 
Maria Fernanda S. Azevedo - Pesquisadora responsável 
 
Local da entrevista: 
Data: __________  Início: _____h        Término: _____h 
Nº da entrevista:  ___________ 
 
I. IDENTIFICAÇÃO 
 
1. Nome: 
2. Profissão: 
3. Função na equipe de reabilitação:  
4. Grau de escolaridade: 
5. Tempo de atuação na reabilitação infantil: 
6. Experiência prévia com Dança ( ) SIM   ( ) NÃO. Qual? 
 
Em relação ao seu entendimento sobre Dança, marque a opção mais adequada: 
 
 Discordo 

totalmente 
1 

Discordo 
parcialmente 

2 

 
Indeciso 

3 

Concordo 
parcialmente 

4 

Concordo 
totalmente 

5 
1. A Dança é 
uma atividade 
esportiva. 

     

2. A Dança é 
uma 
manifestação 
artística. 

     

3. A principal 
função da 
Dança é o 
entretenimento 
das pessoas 
que a praticam 
e a assistem. 

     

4. A Dança é 
uma ação 
cognitiva do 
corpo. 
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Em relação à atividade de Dança como parte do programa de reabilitação de 
crianças com lesão cerebral, marque o que mais se aproxima do seu entendimento: 
 
 Discordo 

Totalmente 
1 

Discordo 
Parcialmente 

2 

Indeciso 
3 

Concordo 
Parcialmente 

4 

Concordo 
Totalmente 

5 
5. A Dança é 
uma atividade 
esportiva. 

     

6. A Dança é 
uma atividade 
exclusivamente 
lúdica. 

     

7. A Dança é 
uma atividade 
exclusivamente 
terapêutica. 

     

8. A Dança tem 
a função de 
tratamento da 
patologia. 

     

Ao participar de uma atividade de Dança, a criança mobiliza as seguintes funções 
executivas: 
 
 Discordo 

Totalmente 
1 

Discordo 
Parcialmente 

2 

 
Indeciso 

3 

Concordo 
Parcialmente 

4 

Concordo 
Totalmente 

5 
Memória 
 

     

Atenção 
 

     

Tomada de 
decisão 
 

     

Flexibilidade 
cognitiva 
 

     

Planejamento 
 

     

Habilidades 
visuoespaciais 
 

     

 
• Você conhece a teoria do embodiment de George Lakoff e Mark Johnson? ( ) Sim    ( ) Não 

As questões abaixo falam do seu entendimento sobre a relação corpo-mente.  
 
 Discordo 

Totalmente 
1 

Discordo 
Parcialmente 

2 

 
Indeciso 

3 

Concordo 
Parcialmente 

4 

Concordo 
Totalmente 

5 
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Corpo e mente 
são indissociáveis 

     

O processo de 
cognição ocorre 
exclusivamente 
no cérebro. 

     

A aprendizagem 
motora ocorre 
exclusivamente 
via sistema 
nervoso. 

     

As experiências 
sensório-motoras 
são 
determinantes 
nos processos 
cognitivos. 

     

Em relação aos impactos da atividade de Dança no programa de reabilitação da 
criança com lesão cerebral, marque de acordo com a sua opinião: 
 
 Discordo 

Totalmente 
1 

Discordo 
Parcialmente 

2 

 
Indeciso 

3 

Concordo 
Parcialmente 

4 

Concordo 
Totalmente 

5 
17. A Dança pode 
interferir 
negativamente na 
autopercepção 
corporal das 
crianças em 
processo de 
reabilitação 
neurológica. 

     

18. A Dança 
interfere 
positivamente no 
processo de 
neuroplasticidade 
da criança com 
lesão cerebral. 

     

19. A Dança 
auxilia o 
processamento 
sensorial da 
criança com lesão 
cerebral. 

     

20. A Dança 
interfere 
positivamente nas 
habilidades 
cognitivas da 
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criança em 
processo de 
reabilitação 
neurológica. 
21. A Dança não 
interfere na 
autopercepção 
corporal das 
crianças em 
processo de 
reabilitação 
neurológica. 

     

 
22. Por favor, fale um pouco sobre os principais aspectos dos quais você considera 
que a Dança pode contribuir ao fazer parte do programa de reabilitação de crianças 
com lesão cerebral. 
 
Muito obrigada pela sua participação!  
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APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido (grupo controle) 
 
Eu, Maria Fernanda Azevedo, professora de Dança e pesquisadora do Programa de 
Pós-Graduação em Dança da UFBA, estou convidando o(a) menor sob sua 
responsabilidade para participar do projeto “Dança e Reabilitação neurológica: uma 
proposta artístico-educativa para crianças”, que visa avaliar se a Dança pode melhorar 
a autopercepção corporal em crianças com lesão cerebral. Esse projeto, em si, já traz 
o benefício de estimular nas crianças, através da Dança, o conhecimento do próprio 
corpo, suas capacidades e potencialidades, tirando o foco da deficiência e 
promovendo um aumento do bem-estar geral.  
O estudo será feito em uma instituição de serviços de reabilitação, em forma de duas 
entrevistas de 15 minutos cada, uma no início da pesquisa e outra em dois meses 
após o início. Serão dois grupos de dez crianças, para melhor avaliação. 
Esta atividade será parte do seu programa de reabilitação do(da) menor sob sua 
responsabilidade. Os encontros devem ser nos mesmos dias em que ele(a) já venha 
à instituição para as outras atividades e, dessa forma, a pesquisa não acarretará 
custos ou despesas para os responsáveis. Para participar deste estudo, o(a) menor 
sob sua responsabilidade não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 
financeira. O(A) senhor(a) poderá retirar seu consentimento ou interromper a 
participação dele(a) qualquer momento. A participação dele(a) é voluntária e a recusa 
em participar não acarretará qualquer prejuízo ou mudança na forma em que é 
atendido(a) pela instituição, que tratará a sua identidade com padrões profissionais de 
sigilo durante todo processo. 
Os riscos da participação da criança nesta pesquisa são mínimos e estão relacionados 
a algum constrangimento frente a algumas perguntas existentes. Para minimizar estes 
riscos, ele(ela) terá total liberdade para não responder a qualquer pergunta ou mesmo 
desistir de participar a qualquer tempo.   
A coleta de dados será feita através de perguntas respondidas por você e/ou ele(a) 
sobre a Dança. As suas identidades serão mantidas em sigilo, havendo a troca dos 
nomes dos participantes da pesquisa no texto final.  
Caso o(a) Senhor(a) tenha alguma dúvida, queira consultar, ou ainda, deseje retirar o 
consentimento de participação do seu filho(a) da pesquisa, por favor, entre em contato 
com os pesquisadores abaixo a qualquer tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais de igual 
teor. Todas as vias deverão ser rubricadas e a última assinada. Uma via será 
arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida ao senhor (a). Os 
dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 
responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. 
Os pesquisadores tratarão a identidade do (a) menor sob sua responsabilidade com 

Maria Fernanda Silva Azevedo 
mfsa4908@gmail.com 
 

CEPEE. UFBA - Escola de 
Enfermagem.  
Rua Augusto Vianna, S/N, sala 
435. 
Canela – Salvador – BA – Brasil  
(71) 3283-7615 
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padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os 
fins acadêmicos e científicos.  

Esta pesquisa é importante para avaliar a atividade de Dança no processo de 
reabilitação da criança com lesão cerebral. Conto com a sua participação! 
 
Muito obrigada! 
 
Salvador,       
 
________________________________ 
Assinatura do (a) responsável pelo menor 
 
________________________________ 
Assinatura do (a) pesquisador  
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APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido (grupo experimental) 
 
Eu, Maria Fernanda Azevedo, professora de Dança e pesquisadora do Programa de 
Pós-Graduação em Dança da UFBA, estou convidando o (a) menor sob sua 
responsabilidade para participar do projeto “Dança e Reabilitação neurológica: uma 
proposta artístico-educativa para crianças” que visa avaliar se a Dança pode melhorar 
a autopercepção corporal em crianças com lesão cerebral. Esse projeto, em si, já traz 
o benefício de estimular nas crianças, através da Dança, o conhecimento do próprio 
corpo, suas capacidades e potencialidades, tirando o foco da deficiência e 
promovendo um aumento do bem-estar geral.  
O estudo será feito numa instituição de serviços de reabilitação, em forma de aulas 
para crianças com lesão cerebral, em programa de reabilitação.  
Serão 16 aulas, de 50 minutos, 2x por semana. Serão dois grupos de dez crianças, 
para melhor avaliação. 
Esta atividade será parte do seu programa de reabilitação do (da) menor sob sua 
responsabilidade. Os encontros devem ser nos mesmos dias em que ele(a) já venha 
à instituição para as outras atividades, e, dessa forma, a pesquisa não acarretará 
custos ou despesas para os responsáveis.  
Para garantir riscos mínimos, só poderão participar da pesquisa aquelas crianças que, 
avaliadas pela equipe de reabilitação, estejam em condições clínicas estáveis.  
Além disso, será feita total supervisão por mim e equipe de apoio que dará o suporte 
em caso de queda.  Seus objetos de auxílio locomoção serão mantidos durante toda 
aula.  
Para participar deste estudo, o (a) menor sob sua responsabilidade não terá nenhum 
custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. O senhor (a) poderá retirar seu 
consentimento ou interromper a participação dele (a) qualquer momento. A 
participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer prejuízo ou 
mudança na forma que é atendido pela instituição, que tratará a sua identidade com 
padrões profissionais de sigilo durante todo processo. 
A coleta de dados será feita através de perguntas sobre a atividade de Dança que 
deverão ser respondidas pelo (a) menor sob sua responsabilidade, com o auxílio, se 
necessário, do senhor (a). Serão feitos registros em vídeos, fotos e/ou aúdio. Estas 
imagens só serão divulgadas com a sua autorização.  Os nomes dos participantes no 
texto final aparecerão apenas com as iniciais.  
Caso o senhor(a) tenha alguma dúvida, queira consultar, ou ainda, deseje retirar o 
consentimento de participação do seu filho (a) da pesquisa, por favor, entre em 
contato com os pesquisadores abaixo a qualquer tempo.  
 
 
 
 
 
 
 

Maria Fernanda Silva Azevedo 
mfsa4908@gmail.com 
 

CEPEE. Ufba - Escola de 
Enfermagem.  
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Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais de igual 
teor. Todas as vias deverão ser rubricadas e a última assinada. Uma via será 
arquivada, e a outra será fornecida ao senhor (a). Os dados e instrumentos utilizados 
na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 
(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a 
identidade do (a) menor sob sua responsabilidade com padrões profissionais de sigilo, 
atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos.  
Esta pesquisa é importante para avaliar a atividade de Dança no processo de 
reabilitação da criança com lesão cerebral. Conto com a sua participação!  
 
Muito obrigada! 
 
 
Salvador,       
 
 
________________________________ 
Assinatura do (a) responsável pelo menor 
 
 
________________________________ 
Assinatura do (a) pesquisador  
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APÊNDICE E - Termo de consentimento livre e esclarecido (equipe) 
 
Eu, Maria Fernanda Azevedo, professora de Dança e pesquisadora do Programa de 
Pós-Graduação em Dança da UFBA, estou te convidando para participar do projeto 
“Dança e Reabilitação neurológica: uma proposta artístico-educativa para crianças” 
que visa avaliar se a Dança pode melhorar a autopercepção corporal em crianças com 
lesão cerebral. Esse projeto, em si, já traz o benefício de estimular nas crianças, 
através da Dança, o conhecimento do próprio corpo, suas capacidades e 
potencialidades, tirando o foco da deficiência e promovendo um aumento do bem-
estar geral.  
A sua participação será responder dois questionários durante 15 minutos cada, um no 
início da pesquisa e outros dois meses após o início.  A coleta de dados será feita 
através de perguntas respondidas por você sobre a Dança e a Dança no programa de 
reabilitação. O senhor (a) deverá responder questões objetivas, cujas respostas 
variam numa escala de 1-5, sendo 1-Discordo totalmente e 5- Concordo totalmente. 
Para participar deste estudo, o senhor (a) não terá nenhum custo, nem receberá 
qualquer vantagem financeira. O senhor (a) poderá retirar seu consentimento ou 
interromper a sua participação (a) qualquer momento. A participação dele (a) é 
voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer prejuízo pela instituição, 
que tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo durante todo 
processo. 
Os riscos da sua participação nesta pesquisa são mínimos e estão relacionados a 
algum constrangimento frente a algumas perguntas existentes. Para minimizar estes 
riscos, o senhor (a) terá total liberdade de não responder qualquer pergunta ou mesmo 
desistir de participar a qualquer tempo.   
Caso o senhor(a) tenha alguma dúvida, queira consultar, ou ainda, deseje retirar o 
consentimento da sua participação nesta pesquisa, por favor, entre em contato com 
os pesquisadores abaixo a qualquer tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais de igual 
teor. Todas as vias deverão ser rubricadas e a última assinada. Uma via será 
arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida ao senhor (a). Os 
dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 
responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. 
Os pesquisadores tratarão a identidade do (a) menor sob sua responsabilidade com 
padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os 
fins acadêmicos e científicos.  
Esta pesquisa é importante para avaliar a atividade de Dança no processo de 
reabilitação da criança com lesão cerebral. Conto com a sua participação! 

Maria Fernanda Silva Azevedo 
mfsa4908@gmail.com 
 

CEPEE. Ufba- Escola de 
Enfermagem  
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Muito obrigada! 
 
 
Salvador,       
  
________________________________ 
Assinatura do (a) participante 
 
 
________________________________ 
Assinatura do (a) pesquisador  
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APÊNDICE F - Termo de assentimento (grupo experimental) 
 
Olá! 
Meu nome é Maria Fernanda. Estou aqui para te convidar para participar de um estudo 
que se chama: Dança e Reabilitação neurológica infantil: uma proposta artístico-
educativa 
Esse estudo quer aprender coisas sobre como aulas de Dança podem ajudar no seu 
tratamento aqui na clínica/hospital. 
Se você aceitar participar, serão feitas aulas de Dança com bastante brincadeiras, 
onde vamos usar materiais como balões, saquinhos com água, ar, pedrinhas. Vamos 
conhecer melhor o nosso corpo e brincar com o movimento. Explorar a sala, brincar 
com a música e com a criatividade. A sua participação é importante porque só você 
pode dizer se gostou das aulas, se te ajudaram no seu tratamento ou não.  Queremos 
te ouvir! 
Sabemos que existem várias dificuldades no seu dia a dia, e aqui nas aulas de Dança 
elas podem acontecer também. A dificuldade para se locomover, os movimentos que 
acontecem com seu corpo sem você querer, às vezes quedas. Algumas coisas vão te 
deixar mais seguro (a): 
-Sua bengala/andador/cadeira de rodas estará sempre com você,  
-Se você sentir algum desconforto você pode falar logo com a professora sobre isso 
-Se você achar algum movimento difícil, fale também com a professora 
Não se esqueça que a professora e toda equipe de apoio estará atenta e sempre 
disposta a te ajudar! 
Neste estudo o seu nome não vai aparecer em nenhum lugar, nem no trabalho da 
professora, nem no livro, nem na internet, se você preferir assim.  
Vamos fazer filmagens e fotos nas aulas, mas elas só vão aparecer no trabalho da 
professora, e ficarão guardadas na escola onde ela estuda. Se você quiser pode ver 
também e mostrar para os seus amigos e família. 
Se em algum momento você não quiser mais participar da pesquisa é só falar com 
seu responsável que pedirá a professora para você sair do grupo. Não se preocupe 
que você continuará fazendo todas as suas outras atividades na clínica/hospital como 
antes! 
Eu, __________________________________________________, portador(a) do 
documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui 
informado(a) dos objetivos deste trabalho, de maneira clara e detalhada e não tenho 
dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei pedir novas informações, e o meu 
responsável poderá modificar a decisão de participar se achar melhor para mim. 
Tendo a autorização em participar do(a) meu(minha) responsável já assinada, declaro 
que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma cópia deste documento 
assinado. 
 
Salvador,   de            
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________________________________ 
Assinatura do (a) menor 
 
________________________________ 
Assinatura do (a) pesquisador  
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APÊNDICE G - Termo de assentimento (grupo controle) 
 
Olá! 
Meu nome é Maria Fernanda. Estou aqui para te convidar para participar de um estudo 
que se chama: Dança e Reabilitação neurológica infantil: uma proposta artístico-
educativa 
Esse estudo quer aprender coisas sobre como aulas de Dança podem ajudar no seu 
tratamento aqui na clínica/hospital. 
Se você aceitar participar, serão feitas conversas com você sobre a Dança, o seu 
próprio corpo e movimento, numa posição bem confortável, junto com a pessoa 
responsável por você. Se sentir-se desconfortável e não quiser responder alguma 
pergunta é só falar, você só vai responder o que quiser! 
Queremos te ouvir! 
Não se esqueça que a professora e toda equipe de apoio estará atenta e sempre 
disposta a te ajudar. 
Neste estudo o seu nome não vai aparecer em nenhum lugar, nem no trabalho da 
professora, nem no livro, nem na internet, se você preferir assim.  
Se em algum momento você não quiser mais responder as perguntas ou participar da 
pesquisa é só falar com seu responsável que pedirá a professora para você sair do 
projeto. Não se preocupe que você continuará fazendo todas as suas outras 
atividades na clínica/hospital como antes! 
 
Eu, __________________________________________________, portador(a) do 
documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui 
informado(a) dos objetivos deste trabalho, de maneira clara e detalhada e não tenho 
dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei pedir novas informações, e o meu 
responsável poderá modificar a decisão de participar se achar melhor para mim. 
Tendo a autorização em participar do(a) meu(minha) responsável já assinada, declaro 
que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma cópia deste documento 
assinado. 
 
 
Salvador ,   de            
 
__________________________________ 
Assinatura do (a) menor 
 
__________________________________ 
Assinatura do (a) pesquisador  
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APÊNDICE H - Autorização de uso de imagem 
 
Pelo presente instrumento, autorizo a pesquisadora  MARIA FERNANDA SILVA 
AZEVEDO, mestranda do Programa de Pós Graduação em Dança da UFBA, a 
divulgar, utilizar e dispor, na íntegra ou em parte, para fins exclusivamente educativos, 
informativos, técnicos e culturais, a imagem (em foto e vídeo), do(a) menor sob minha 
responsabilidade, sem que isto implique ônus para a mesma.  
 
Nome: 
Endereço:  
Telefone(s):  
CPF ou RG:  
E-mail:  
 
 
Salvador,       de                  de 2018 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do responsável pelo(a) menor  
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APÊNDICE I - Tabelas de dados dos questionários profissionais 

Tabela 1 -  Entendimento de parte da equipe de reabilitação neurológica infantil do IBR 
sobre a atividade de Dança (10 sujeitos) - Salvador, agosto de 2018 

Questão 1.Discorda 
totalmente 

2.Discorda 
parcialmente 

3.Indeciso 4.Concorda 
parcialmente 

5.Concorda 
totalmente 

A Dança é uma 
atividade 
esportiva. 
 

 
0% 

 
10% 

 
10% 

 
50% 

 
30% 

A Dança é uma 
manifestação 
artística 

 
0% 

 
10% 

 
0 

 
10% 

 
80% 

 
A principal 
função da 
dança é o 
entretenimento 
de quem 
pratica e 
assiste 
 

 
10% 

 

 
30% 

 
0% 

 
40% 

 
20% 

A Dança é uma 
ação cognitiva 
do corpo 

0% 
 

0% 0% 30% 70% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 

 
Tabela 2-  Entendimento de parte da equipe de reabilitação neurológica infantil do IBR 

sobre a atividade de Dança como parte integrante do programa de reabilitação 
(10 sujeitos) - Salvador, agosto de 2018 

Questão 1.Discorda 
totalmente 

2.Discorda 
parcialmente 

3.Indeciso 4.Concorda 
parcialmente 

5.Concorda 
totalmente 

A Dança é uma 
atividade 
esportiva 
 

0% 20% 0% 60% 20% 

A Dança é 
uma atividade 
exclusivamente 
lúdica 
 

50% 30% 0% 20% 0% 

A Dança é uma 
atividade 
exclusivamente 
terapêutica 
 

30% 50% 0% 10% 10% 

A Dança tem a 
função de 
tratamento da 
patologia 
 

10% 10% 20% 30% 30% 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 



130 
 

Tabela 1 -  Entendimento de parte da equipe de reabilitação neurológica infantil do IBR sobre 
os impactos da atividade de Dança nas crianças em reabilitação (10 sujeitos) - 
Salvador, agosto, 2018 

Questão 1.Discorda 
totalmente 

2.Discorda 
parcialmente 

3.Indeciso 4.Concorda 
parcialmente 

5.Concorda 
totalmente 

A Dança pode 
interferir 
positivamente na 
autopercepção de 
crianças com lesão 
cerebral 
 

0% 0% 0% 10% 90% 

A Dança pode 
interferir 
negativamente na 
autopercepção das 
crianças em processo 
de reabilitação 
neurológica 
 

80% 20% 0% 0% 0% 

A Dança interfere 
positivamente no 
processo de 
neuroplasticidade da 
criança com lesão 
cerebral 
 

0% 0% 0% 30% 70% 

A Dança interfere 
positivamente nas 
habilidades cognitivas 
da criança em 
processo de 
reabilitação 
neurológica 
 

0% 0% 0% 0% 100% 
 
 
 
 
 
 

A Dança não interfere 
na autopercepção 
corporal das crianças 
em processo de 
reabilitação 
neurológica 

90% 10% 0% 0% 0% 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
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Tabela 2 -  Entendimento de parte da equipe de reabilitação infantil do IBR sobre as funções 
executivas mobilizadas na atividade de Dança (10 sujeitos) - Salvador, agosto de 
2018 

 
Questão: 

 
 

1.Discorda 
totalmente 

2.Discorda 
parcialmente 

3.Indeciso 4.Concorda 
parcialmente 

5.Concorda 
totalmente 

A atividade e 
Dança mobiliza 
as seguintes 
funções 
executivas: 

     

Memória 
 

0% 0% 0% 10% 90% 

Atenção 
 

0% 0% 0% 0% 100% 

Tomada de 
decisão 
 

0% 0% 0% 20% 80% 

Flexibilidade 
cognitiva 
 

0% 0% 0% 0% 100% 

Planejamento 
 

0% 0% 0% 0% 100% 

Habilidades 
visuoespaciais 

0% 0% 0% 0% 100% 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018  
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ANEXO A - Aprovação em Comissão Interna 
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ANEXO B - Aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 


