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1. Apresentação

1.1.

Sobre a artista de dança Carla Vendramin

Carla tem uma longa trajetória na dança a qual iniciou ainda criança. Criou e
participou de diversos trabalhos como bailarina, coreógrafa e professora de dança.
Paralelamente à dança que ela já vinha desenvolvendo, iniciou um trabalho sobre dança
e acessibilidade, a qual se dedicou a estudar mais profundamente no período entre 2004
a 2010 quando morou na Inglaterra e teve a oportunidade de conhecer e trabalhar com
grupos especializados nessa área. A partir de 2011 voltou a morar em Porto Alegre e a
desenvolver seu trabalho na cidade. A Casa de Cultura Mario Quintana acolheu as
propostas de Carla e tem sido para ela um local e contato cultural fundamental no
desenvolvimento do seus projetos e oficinas.
Carla é mestre em coreografia pela Middlesex University de Londres e graduada
em fisioterapia pela FEEVALE em Novo Hamburgo. Entre 2012 e 2013 foi professora no
curso de licenciatura em dança da UFPel – Universidade Federal de Pelotas, e
atualmente é professora na licenciatura em dança da ULBRA – Universidade Luterana do
Brasil, Canoas. Em dezembro de 2013, foi aprovada no concurso para professora no
curso de licenciatura em dança da UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Para ver o CV de Carla acesse: http://lattes.cnpq.br/9369615564569165

1.2.

Sobre dança e acessibilidade

O acesso a dança para pessoas com deficiência é um movimento ainda em fase de
início em Porto Alegre e no estado do RS, que precisa de incentivo e reconhecimento. Os
grupos de dança envolvendo pessoas com e sem deficiência começaram a surgir nos
anos 90, como exemplo, o Candoco em Londres e o Roda Viva em Natal. Desde então,
progressivamente, os poucos grupos existentes tem ganhado maior visibilidade.

A dança envolvendo pessoas com e sem deficiência é chamada na Inglaterra de
dança integrada. Segundo Adam Benjamin, criador da Cia Candoco junto a Celeste
Dandeker, o termo “integrar” dá a intenção de que é preciso fazer um movimento de
interação entre diversas pessoas, não somente a “inclusão” de algumas. No Brasil é
comum usar a nomenclatura “dança inclusiva”, termo criado por Henrique Amoedo,
(criador do grupo Roda Viva e, atualmente, diretor do Grupo Dançando com a Diferença).
Esse termo é usado pois ainda existe uma necessidade de pontuar que pessoas com
deficiência precisam ter uma maior participação social, ou seja, serem “incluídas”. Apesar
disso, no sentido da arte, o que se faz é dança, seja com qualquer pessoa, sem precisar
classificações.

Assim, no Brasil, alguns grupos buscam ser conhecidos apenas como

grupo “de dança”, outros pontuam que são “dança inclusiva”. O termo “danceability” se
refere a um método específico, criado pelo americano Alito Alessi. Portanto, esse termo
remete a este método em específico e não a toda a diversidade dos trabalhos em dança
existentes no Brasil e no mundo, onde há a participação de pessoas com deficiência.
Carla procura contextualizar essas relações e utiliza diversas nomenclaturas para
seu trabalho, entre elas estão: dança integrada, grupo integrado de dança, grupo de
habilidades mistas, dança com pessoas com e sem deficiências.

2. Projetos
2.1.

Projeto Perspectivas

O Projeto Perspectivas foi realizado em 2011 com a montagem de um trabalho
artístico na Galeria Xico Stochinger. O projeto recebeu o financiamento do
FUMPROARTE, o apoio institucional do MACRS – Museu de Arte Contemporânea do RS,
e apoio da Casa de Cultura Mário Quintana e sua associação de amigos. O elenco dessa
performance era formado por Carla Vendramin, e duas bailarinas que vieram do exterior
especialmente para participar desse projeto, Julie Cleves ( Londres ) e Mickaella Dantas
( Madeira ).
Como parte do projeto foram realizadas 12 apresentações da performance com
dois dias com debate com o público, uma exposição de fotos, a participação em um
seminário sobre acessibilidade e 02 oficinas ministradas por Carla Vendramin.

2.1.1.

Perspectivas: instalações coreográficas

Veja o vídeo da performance em: http://www.youtube.com/watch?v=xUxT4Q1Droo

Amostra de Clipagem

2.1.2.

Oficinas do projeto

Flyer de divulgação da primeira oficina

1º Oficina

Veja o vídeo dessa oficina em: http://www.youtube.com/watch?v=vOPvny8Ku58

2º Oficina

Veja o vídeo dessa oficina em: http://www.youtube.com/watch?v=-gYAYTZ3TwA

2.2.

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá

O projeto foi financiado pelo o Prêmio Funarte Petrobrás de Dança Klaus Vianna.
A montagem do espetáculo foi realizada na CCMQ e durante seu período Carla
Vendramin ministrou oficinas de dança para pessoas com e sem deficiências que
aconteciam aos sábados de manhã, antes do ensaio do elenco.
2.2.1 Relatório das Apresentações
O espetáculo “O gato malhado e a andorinha Sinhá” teve temporada de estreia
composta de quatorze apresentações, as quais ocorreram no período entre 05 de outubro
e 03 de novembro de 2013. Dez apresentações ocorreram aos sábados e domingos, e
quatro na programação da semana da criança, no Teatro de Câmara Túlio Piva teatro
municipal com capacidade para 215 espectadores por sessão.

Divulgação
O material utilizado para divulgação do projeto pode ser encontrado no sítio da
produtora (www.irisproducoes.com), em rede social (https://www.facebook.com/pages/ÍrisProduções/604663656224039) e por mensagens eletrônicas.
No sítio da produtora (www.irisproducoes.com) podem ser apreciados os arquivos
de audiodescrição do cartaz, do postal, do programa e de uma foto de divulgação do
espetáculo. O trabalho foi executado pela empresa Mil Palavras Acessibilidade Cultural,
especializada em audiodescrição.
Espetáculo gratuitos
Foi realizado sessão gratuita do espetáculo por ator intérprete de LIBRAS, no dia
13 de outubro de 2013, domingo. O público compôs-se majoritariamente de adolescentes
e adultos.
Além dessa apresentação, prevista no projeto, realizamos outra com
audiodescrição, no dia anterior (sábado, Dia da Criança), mediante apoio obtido pela
produção do espetáculo. O público desse dia contou com uma maioria de crianças, a
partir de dois anos de idade.
Realizamos, além da sessão acima relatada, uma sessão gratuita, no dia 19 de
outubro de 2013, sábado. Recebemos, então, um público de 130 pessoas, dentre as
quais alunos e professores da instituição APAE (escola que recebe pessoas com
deficiências de todas as idades), localizada em Tramandaí, município do litoral gaúcho.
Espetáculo com audiodescrição
No dia 27 de outubro de 2013, em conjunto com a empresa Mil Palavras
Acessibilidade Cultural, realizamos a primeira apresentação audiodescrita da história do
Teatro de Câmara Túlio Piva.
Trinta minutos antes do início da sessão, os espectadores com deficiência visual
puderam conhecer o cenário, os figurinos e o elenco do espetáculo.
Na foto abaixo reproduzida, cerca de 25 pessoas, incluindo público e artistas, estão
no palco e escutam atentos às descrições feitas pela narradora Letícia Schwartz.

Sessão legendada
No 02 de novembro, sábado, mediante apoio obtido pela produção do espetáculo,
realizamos sessão legendada, contemplando o público formado por pessoas surdas
oralizadas, que não compreendem a Língua Brasileira de Sinais. A apresentação foi
amplamente divulgada pela produção junto a escolas e entidades promotoras dos direitos
da pessoa com deficiência.
Além do texto do espetáculo, as legendas revelaram outras informações sonoras:
músicas, ruídos e efeitos. A iniciativa foi bastante elogiada pelo público presente.
Indicações e premiações obtidas
O espetáculo obteve 5 indicações ao Prêmio Tibicuera, a mais importante
distinção ao teatro para público infantil do Rio Grande Sul, nas categorias Direção, para
Carla Vendramin e Plínio Marcos Rodrigues, Ator Coadjuvante, para Daniel Corrêa,
Iluminação, para Bathista Freire, Trilha sonora, para Cuca Medina, e Produção, para
Viviane Falkembach, tendo sido contemplado nas categorias Melhor Direção e Melhor
Iluminação.

2.2.1. Processo artístico e educacional

Devido a desistência de dois bailarinos previamente convidados em participar do
projeto, a primeira ação realizada foi uma audição aberta para seleção de um bailarino
com e outro sem deficiência. A oficina dessa audição foi realizada em 17 de março e
ministrada por Carla Vendramin. A seleção dos bailarinos foi feita em conjunta com o
elenco do projeto. Foram selecionados para compor o grupo: Thiago Rieth e Daniel
Corrêa. Abaixo segue o flyer de divulgação e uma foto da oficina-audição.

O processo artístico de montagem se iniciou com uma residência intensiva com a
coreógrafa Carolina Teixeira realizada em abril. Os ensaios eram feitos na Casa de
Cultura Mario Quintana. Foi feito uma visita de experimentação no Jardim Botânico de
Porto Alegre, onde começaram a aparecer e serem definidos os bichos e personagens do
trabalho.

No final da residência com Carolina Teixeira, foi feito uma apresentação do trabalho
em processo, seguido de uma conversa com o público. Os artistas de figurino, vídeo,
trilha sonora, iluminação e audio descrição assistiram essa performance e a partir daí se
iniciou o diálogo com eles para as suas criações.

Após a residência, seguiram-se os ensaios da montagem de maio a outubro.
Nesse período, Carla Vendramin ministrou uma oficina semanal de dança para
pessoas com e sem deficiências como uma ação educacional do projeto. A oficina era
aberta ao público em geral e contava com a participação do elenco. Segue abaixo o flyer
de divulgação da oficina e uma foto do grupo que participou dessa oficina:

A realização das oficinas teve o objetivo de que o público experimentasse a
proposta de trabalho da dança em um grupo misto de pessoas com e sem deficiência. As
apresentações do trabalho em processo possibilitaram que o público acompanhasse o
processo artístico do trabalho. Ambos foram ações educacionais do projeto. A foto abaixo

mostra a segunda apresentação do trabalho em processo realizado na feira do livro da
escola luterana de Guaíra em 23 de agosto.

A proposta de inserção de LIBRAS de uma forma integrada ao espetáculo surgiu
ainda durante a residência com Carolina Teixeira, quando foi realizada uma apresentação
do trabalho para o grupo de atores surdos Signatores. Próximo a estréia do trabalho, a
diretora do grupo, Adriana Somacal orientou os ensaios realizados com o ator Plínio
Marcos e Umberto Sasuke, ator surdo que integrou o elenco para a inserção de LIBRAS.

Fotos do espetáculo finalizado:

3. Desenvolvimento educacional e artístico em outras oficinas
Os Projetos Perspectivas e O Gato Malhado e Andorinha Sinhá incluíam
montagem artística e ações educacionais como oficinas, seminários, apresentações do
processo e debates. Além desses projetos, Carla Vendramin realizou outras oficinas com
a finalidade de um desenvolvimento educacional e artístico acessível a grupos mistos de
pessoas com e sem deficiências.
3.1.

Oficina integrada de dança com pessoas com e sem deficiências.

Essa oficina foi realizada de 14 de março a 13 de junho de 2012, com carga horária
total de 36 horas/aula. Sua realização ocorreu através do programa de oficinas oferecidos
na Casa de Cultura Mario Quintana.

3.2.

Oficina de dança com grupo de habilidades mistas.

Oficina oferecida no período de 03 de novembro a 15 de dezembro de 2012, com
carga horária total de 20 horas/aula. Essa oficina foi realizada como contrapartida do

recebimento do Edital de Intercâmbio MINC 2012. Através do edital Carla viajou a Itália,
participou de um curso de danceability ministrado por Alito Alessi e coreografou para o
grupo Cie. Mixability Dreamtime, dirigido por Palola Banone. O flyer da oficina mostra
fotos da apresentação da sua coreografia. No dia 03 de novembro, Carla realizou uma
conversa sobre o trabalho realizado na Itália e a dança com grupos de habilidades mistas.

Grupo que realizou a oficina

3.3.

Oficina de improvisação e composição coreográfica no 1º Encontro de

Dança IEACEN.
Foi realizada uma oficina de uma hora e meia que fez parte do dia das graduações
no 1º Encontro de Dança IEACEN em xx de outubro de 2013. As ações que envolvem
acessibilidade devem sempre que possível fazerem parte de eventos da dança, e não
somente acontecerem de forma isolada. Portanto, é importante a participação no
desenvolvimento de atividades como essa, em espaços culturais públicos, como é a Casa
de Cultura Mario Quintana.
4. Colaboração com o Grupo Signatores de atores surdos
Em 2013 surgiu uma parceria entre Carla Vendramin e o Grupo Signatores, dirigido
por Adriane Somacal. O grupo participou do espetáculo O Gato Malhado e a Andorinha
Sinhá fazendo a interpretação em LIBRAS. Carla ministrou algumas oficinas de dança
para o grupo e participou na montagem do espetáculo O Ensaio de Alice, que foi
apresentada no teatro Bruno Kiefer em novembro de 2013.

5. Proposta de trabalho continuado: Projeto de Extensão UFRGS.

DIVERSOS CORPOS DANÇANTES
Dança com grupo misto de pessoas com e sem deficiência.
1- PÚBLICO ALVO:
Pessoas com e sem deficiência, bailarinos profissionais ou amadores. Pessoas com
deficiência, sendo que poderão ser de natureza física, intelectual, sensorial e mista.
2- OBJETIVOS
2.1 – OBJETIVO GERAL
Constituir um projeto de extensão regular que possibilite a prática da dança com um grupo
misto de pessoas com e sem deficiência e o desenvolvimento de pesquisa nessa área, envolvendo a
comunidade interna e externa a UFRGS .
2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A prática em dança do grupo terá como mote de pesquisa o toque, com os seguintes objetivos:
! Realizar uma análise prática de como o toque pode ser um meio de comunicação entre
corpos de pessoas com e sem deficiência na dança, através de atividades que investigam
camadas de contato – de superficial a profundo ( da pele aos sistemas ósseo e muscular);
! Realizar uma análise prática de como o toque pode ser um meio de comunicação entre
corpos de pessoas com e sem deficiência na dança, através do peso e a improvisação de
contato, incorporando próteses, órteses, cadeiras de rodas e deambuladores;
! Realizar uma análise prática de como o toque pode ser um meio de comunicação entre
corpos de pessoas com e sem deficiência na dança, através do toque como informação da
dinâmica de movimento.
3- JUSTIFICATIVA

Carla Vendramin vem desenvolvendo a três anos a prática da dança com pessoas com e sem
deficiência na Casa de Cultura Mario Quintana. É muito importante que essa prática não aconteça
de forma isolada, mas com a parceria de espaços culturais públicos. Assim, a acessibilidade é
exercida socialmente e a prática da dança que envolve pessoas com deficiência não se limita
unicamente aos espaços que essas já estão acostumadas a ir, isto é, instituições como APAES e
outros centros.
A parceria entre UFRGS e CCMQ irá possibilitar a continuação do trabalho e sua ampliação,
sendo que irá se constituir de um projeto de extensão e também de pesquisa. A comunidade que já
freqüenta a CCMQ continuará sendo beneficiada, como também alunos da UFRGS e outras pessoas
interessadas.

4- REFERENCIAL TEÓRICO
Desde o seu surgimento nos anos 90, e seguindo a maior proliferação de trabalhos no
exterior e no Brasil, a dança com pessoas com e sem deficiências vem adquirindo maior visibilidade
e atraindo o crescente interesse de alguns profissionais da dança. Apesar disso, é ainda freqüente
que a dança que envolve pessoas com e sem deficiências se encontre em lugares periféricos e que
exista um certo desconhecimento sobre esta área. Mesmo que se saiba que a dança e o corpo devem
ser entendidos de forma plural e não como uma forma única e universal, a participação e a maior
visibilidade de pessoas com deficiência na dança traz ainda mais à tona as singularidades e
pluralidades desta arte. Se, por um lado, o corpo na dança pode ser homogeneizado pela escolha de
padrões estéticos (por exemplo: longilíneo, flexível, magro, forte, virtuoso), por outro, também se
podem criar estéticas diversas. Isto já era apontado pelos autores brasileiros que primeiro
escreveram sobre este assunto, Amoedo (2001) e Bellini (2001), e pela americana Ann Cooper
Albright (1997), também entre os primeiros autores a escrever sobre este tema. Hoje a sociedade
passa por uma transformação na qual há uma demanda maior pela inclusão de pessoas com
deficiência.
Através da teoria crítica feminista, Kuppers (2004) discute pontos para a 'desnaturalização
da deficiência', sobre o uso do termo 'natural' em relação aos corpos e de 'natural' com conotações
que convencionam estereótipos de deficiência. A questão sobre o 'natural' também traz debates ao
redor de políticas de identidade de raça, sexualidade, gênero e classe. As conotações de 'natural'
implicam categorias estabilizadas que geram realidades práticas de opressão, divisão, subjugação e
exclusão. Segundo Kuppers, o estereótipo da deficiência assume que pessoas com deficiência

querem ser 'normais', negando que a cultura da deficiência pode ser uma experiência positiva. Este
estereótipo cai facilmente no binário trágico-herói. Os trabalhos de dança com pessoas com
deficiência podem desafiar o discurso sobre tragédia que está incorporado na sociedade e a idéia de
que o corpo deficiente é naturalmente um manifesto sobre deficiência. Existem diversos tipos de
criações em dança que podem apresentar temas relacionados à deficiência ou não, e pesquisas que
partem do corpo da pessoa com deficiência ou não, mas o fato de apresentarem dançarinos com
deficiência não significa que a perfomance está intrinsecamente relacionada à deficiência.
A remontagem da coreografia Set and Reset/Reset de Trisha Brown (1983), pela companhia
Candoco no aniversário dos seus 20 anos de existência em 2011, mostra um trabalho que se centra
em um vocabulário e uma dinâmica de movimentos específicos, característicos da pesquisa da
coreógrafa. 'Os dançarinos trabalham com o material original das frases de movimento e do
vocabulário original, que é o tecido da peça, mas as formas que eles recriam são inteiramente novas'
(Abigail Yager). Esta produção coreográfica está centrada em um vocabulário que não provém
previamente do corpo do dançarino com deficiência.
Olhando para as produções do Grupo Dançando com a Diferença7, também é possível
verificar a diversidade de formas coreográficas, em que podem ou não aparecer referências ao corpo
do dançarino com deficiência ou um vocabulário de movimento especificadamente relacionado a
ele. Em Beatutiful People de Rui Horta (2008), a coreografia inicia com o dançarino José Manuel
Figueira falando sobre sua experiência pessoal sobre ter perdido a visão e progride para uma
composição energética e movimentada que, entre outras coisas, mostra o dançarino Ricardo Mendes
atirando a dançarina Elsa Freitas para fora da sua cadeira de rodas, o que desestabiliza estereótipos
de fragilidade e caridade. As produções mais recentes, Desafinado (2011) de Paulo Ribeiro, e
Romeu e Julieta de Arthur Pita (2009) se apresentam, uma centrada em uma musicalidade
percussiva e outra na construção temática da história, enquanto Máquina Letal (2011) de Henrique
Amoedo, foi inspirada sobre os campos de concentração da segunda guerra mundial. Ironicamente,
o óbvio às vezes parece ser obscuro. Uma análise das coreografias e dos grupos, irá mostrar que,
assim como em qualquer grupo ou companhia de dança, também os trabalhos que envolvem
dançarinos com deficiência apresentam escolhas estéticas, temáticas e metodológicas diversas. Não
existe uma regra que deva ser determinada, é justamente esta ilimitada possibilidade de relações
entre corpos e as formas de produção coreográfica, que contextualiza, cria e renova discursos sobre
a dança, o corpo que dança e a sociedade em que se inserem.
A proliferação e um entendimento mais amplo sobre a prática de dança com pessoas com e
sem deficiências poderá colaborar para que esta atinja lugares mais centrais na cena da dança. Ainda
que esta diversidade seja conhecida, conforme Lúcia Mattos (2012:38) muito bem pontua, “uma

mudança de percepção só poderá ser configurada após o contato e a efetivação nas interações
estabelecidas, com a nova informação incorporada se, e apenas se, essa informação propiciar um
outro entendimento de dança”, e assim também, um outro entendimento de mundo, das relações ali
presentificadas. Para que estas danças possam sair das superfícies dissimuladas (Mattos 2012: 4161) para um lugar mais central, depende também da simples oportunidade de que elas sejam vistas.
Apesar de que treinamento em dança e criação coreográfica apresentam entrelaçamentos, na
produção coreográfica, os coreógrafos podem e estão livres para fazerem escolhas criativas e
cênicas que talvez não dependam, necessariamente, de uma formação dos dançarinos em alguma
técnica ou prática de dança específica, e eles também podem criar novas pesquisas segundo seus
interesses sobre o movimento, a dança e suas relações cênicas. A Roda Viva Cia de Dança, tinha
uma prática específica que baseava o treinamento regular do grupo, enquanto os coreógrafos
convidados traziam novas experiências sobre o processo de criação e composição em dança, (Luis
Arrieta, Ivone Satie, Henrique Rodovalho, Carlinhos de Jesus, Mário Nascimento, Domingos
Montagner, entre outros). Esta companhia fundamentava sua prática em dança no Método DançaEducação Física (M.D.E.F.) desenvolvido por Edson Claro, técnicas de improvisação de contato
Paxton/Alesi e Laban. A Roda Viva teve diversas formações em seu elenco durante a sua história.
Predominantemente o grupo tinha dançarinos com deficiência de ordem física, e começou a receber
pessoas com síndrome de Down a partir de 1998 (Teixeira, 2011).
As companhias estudadas por Lucia Mattos (2012), trazem outras metodologias e
treinamento em dança. A Cia Ekilíbrio1 possui um trabalho voltado para a consciência corporal,
aulas de ballet e dança moderna (com base em Martha Graham, Lester Horton, José Limon, Eric
Hawkins e Alvin Ailey), e se utilizam de princípios da dança contemporânea e do contatoimprovisação baseado em experiências obtidas em cursos com João Saldanha, Tuca Pinheiro e Tica
Lemos. A companhia é formada por cinco dançarinos sem deficiência e dois dançarinos com
deficiências múltiplas, (deficiência intelectual e sensorial (auditiva e visual). A Limites Companhia
de Dança2 informa que faz uma pesquisa para o preparo técnico dos dançarinos que é independente
dos processos de criação coreográfica. Com base nas singularidades dos bailarinos, a companhia
desenvolve uma pesquisa em dança contemporânea, visando novas possibilidades de comunicação
do corpo. Através da investigação sobre os princípios de movimento baseados nos fundamentos de
Laban/Bartenieff e da aprendizagem motora, a pesquisa denominada Progressão Qualitativa do
Movimento (ainda não publicada), propõe um trabalho didático sobre a compreensão de contrastes e
nuances do movimento. Esta pesquisa explora a individualidade da percepção de cada corpo e usa
elementos da aprendizagem motora como seleção, atenção e progressão. A companhia é composta
1
2

Companhia criada em 1998 por Christine Sílmor em Juiz de Fora – MG.
Companhia criada em 1992 por Andréa Sério em Curitiba – PR, hoje está sediada dentro do Teatro Guaira.

por 10 bailarinos, quatro com deficiências física e seis sem deficiência.
A Pulsar Cia de Dança3 desenvolve um treinamento baseado em técnicas de consciência
corporal, Pilates e improvisação de contato. A prática desta companhia é caracterizada por uma
busca da sensoriedade do corpo e da resposta do movimento através dessa sensoriedade. No seu
elenco, existem oito bailarinos sem deficiência e quatro com deficiência física. O Grupo X de
Improvisação em Dança4 já foi criado a partir de uma investigação sobre a improvisação de contato
e seguiu com a improvisação como base do seu trabalho. O treinamento em improvisação do grupo
busca um estado de prontidão e disponibilidade do corpo, uma confiança e afinidade entre os corpos
em que se possa estabelecer as relações de movimento entre os dançarinos. O grupo tem no seu
elenco fixo quatro dançarinos sem deficiência e um com deficiência física, (Mattos, 2012).
Na Inglaterra, a companhia Amici abrange participantes que possuem diversos tipos de
deficiência. O trabalho da companhia é baseado em técnicas de improvisação, uso de objetos
cênicos, palavras e imagens visuais. Uma sessão de dança da companhia Amici inicia com a
apresentação dos seus participantes usando a linguagem de sinais Makaton para mostrar a primeira
letra do nome de cada pessoa. Alguns exercícios que fazem parte do aquecimento inicial são
baseados em princípios do ballet. As atividades de improvisação são feitas individualmente ou em
grupos, duos e trios, com música e participação selecionados arbitrariamente. Outras companhias
como Anjali, Corali e Magpie são voltadas especialmente para pessoas com deficiência intelectual e
mais especificadamente síndrome de Down. A companhia Magpie, por exemplo, oferece aulas
regulares que incluem ballet, dança contemporânea e improvisação, e oferece um trabalho de
orientação (mentoring), a novos coreógrafos que possuem dificuldades do aprendizado.
A companhia Entelechy Arts, se reconhece como uma companhia de arte participatória.
Dentro de seu programa de projetos, a companhia desenvolve um trabalho único voltado a pessoas
com deficiências múltiplas e profundas, exemplos disso são Ambient Jam e Night Flights. Ambient
Jam é um projeto que usa música ao vivo e improvisação para criar um ambiente que nutre um
diálogo criativo entre dançarinos experientes, músicos e pessoas com e sem deficiências. Tendo em
vista que, devido ao fato de que as pessoas com deficiências múltiplas profundas possuem sérias
dificuldades em se comunicar verbalmente, ler, escutar ou ver, o projeto é baseado em um ambiente
multisensorial, onde o movimento, o corpo e seus sentidos propiciam meios de expressão e
comunicação. O projeto Night Flights apresenta meios criativos e sofisticados em que jovens com
deficiências múltiplas profundas trabalham em colaboração com artistas de dança e vídeo. Além
destes e ainda mais diverso, o projeto Seven Ages abrange pessoas de todas as idades, habilidades e
3
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Companhia fundada em 2000, por Tereza Taquechel (direção), Andréa Chiesorin, Fernanda Rocha e Rogério
Andreolli. A companhia faz parte do Núcleo Coreográfico da Escola e da Faculdade Amgel Viana no Rio de Janeiro
– RJ. www.pulsardanca.art.br
Fundado em 1998 pelos coreógrafos e professores da UFBA – Universidade Federal da Bahia, Fátima Daltro e
David Iannitelli. A partir de 2003 seguiu sob a direção de Fafá Daltro. http://grupoxdeimprovisacao.blogspot.com.br/

contextos socioculturais, em instalações de video e dança e performance multimídia, explorando
temas como identidade, diversidade, memória, risco e mudança, (Vendramin, 2009).
Este breve relato é para exemplificar como a escolha de diferentes práticas, tipos de
treinamento em dança e metodologias também estão relacionadas com a constituição dos
participantes do grupo e os objetivos e funções de cada companhia. O tipo de metodologia usada no
treinamento de cada um destes grupos está em acordo também com seus indivíduos, suas
possibilidades, características e necessidades. O Ambient Jam da companhia Entelechy possibilita
que pessoas com deficiências profundas interajam e dancem sem ter uma pressão determinada sobre
a movimentação que devem realizar. A companhia Magpie que trabalha com dançarinos com
síndrome de Down tem uma estratégia específica que utiliza o som percussivo da música para
auxiliar no aprendizado e estimular a expressividade através da música. A Cia Equilíbrio, como
demostrado no estudo de Lucia Mattos (2012: 85-104), desenvolveu estratégias específicas devido a
integrar no seu elenco dançarinos com deficiências múltiplas. Esta metodologia é observada por
Mattos (2012, p. 92):

Com um olhar mais atento, pode-se observar que há uma condução de
Coriseu Guedes pelo palco, bem como de seus movimentos e que, em outros
momentos, há a ativação de uma espécie de “senha” do movimento, onde
um dançarino toca, por exemplo, sua cabeça, o ombro e o braço e, após esse
toque, ele inicia uma seqüência repetitiva de movimentos que envolvem
essas partes do corpo.

É preciso identificar que existem trabalhos que são de cunho artístico profissional e outros
que possuem caráter amador, educacional, institucional. Podem existir linhas grossas e tênues que
identifiquem ou que borrem esta diferenciação, mas para entender a diversidade e o contexto dos
muitos trabalhos em dança que envolvem pessoas com deficiência, é também preciso observar estas
delimitações. Definições sobre o que é um trabalho profissional ou amador à parte, pois isto pode
ser bastante delicado, existem grupos e companhias como várias das apresentadas acima, que se
identificam por um fazer artístico e cênico em dança, usando diferentes treinamentos e
metodologias. A compreensão sobre a dança com pessoas com e sem deficiências é feita de
singularidades e de plural, de diversos corpos mas também diversas danças. Apesar de que existe
uma participação maior de pessoas com deficiência na sociedade e na dança, a realidade cotidiana
mostra que ainda é necessário resolver várias dificuldades e clarear entendimentos. Acessibilidade
pode ser : arquitetônica, de comunicação, metodológica, instrumental, programática e de atitude. O

conceito de Desenho Universal possibilita acessibilidade a um maior número e mais diverso de
pessoas e um entendimento mais amplo do que aquele que o conceito de inclusão traz. Ao menos na
dança, contemplar a diversidade é um aprendizado sobre relação, (bidirecional e multidirecional),
que não se restringe a inclusão (unidirecional).
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