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  RESUMO 

O referido estudo tem como objetivo investigar de que maneira a dança circular 
contribui para ampliação do movimento de pessoas com deficiência visual no 
contexto em que se inserem e, portanto, aprendem a lidar com o movimento 
intenso de relação, de consciência, de apropriação e comunhão com o mundo. 
Na dança circular, metáfora cósmica, está presente o movimento do mundo 
que conta e transforma, de forma amorosa, a história da humanidade. Em 
Paulo Freire e Maurice Merleau-Ponty encontra-se o suporte necessário para 
discutir, tanto quanto possível, movimento e existência. A pesquisa-ação é 
assumida como enfoque metodológico, tendo como campo empírico o Instituto 
de Educação e Reabilitação de Cegos de Natal, envolvendo, diretamente, oito 
pessoas com deficiência visual. Os resultados da pesquisa mostram que a 
prática da dança circular tem influência na ampliação do movimento dos 
sujeitos da pesquisa, no desenvolvimento de uma melhor percepção de si, e 
das suas capacidades, nas relações Eu/Outro, Eu/Mundo, as quais se dão num 
contexto de diferenças. A pesquisa também constata que a prática da dança é 
fomentadora do encontro que possibilita a compreensão das limitações e 
superações como uma questão humana e, neste encontro da dança, a 
descoberta do próprio corpo e do corpo do outro, como fonte de ensinamentos 
e representação de si mesmo e do mundo.  Demonstra também 
desenvolvimento de um novo modo de pensar e agir sobre o quadro 
discriminatório que a pessoa com deficiência visual vive. No movimento, na 
dança circular, o divisor existente entre a deficiência visual e vidência perde a 
força.   

Palavras-chave: Movimento. Dança Circular. Deficiência Visual. 
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ABSTRACT 

This paper aims at studying how circular dance can afford to sight-disabled 
peoples’ movement and how they can learn to cope with the deep movement of 
relation, consciousness, appropriation and communion with the world. Inside 
circular dance, a cosmic metaphor, is inscribed the movement of the world, 
which tells and changes amorously the human history. In the works of Paulo 
Freire and Maurice Merleau-Ponty one can find the necessary support to 
discuss, as long as possible, movement and existence. Research-action is used 
as a methodological approach whose empirical center is placed on the Institute 
of Education and Rehabilitation of Blind, in Natal, which shelters eight sight-
disabled adults. The research’s data reveal that the practice of circular dance 
concurs to enlarge the movement of the research’s subjects, to develop a more 
accurate perception of their selves and of their own capacities, as well as 
improve the relations Me/Others, Me/World, which require a context of 
differences. The study has revealed that the practice of dance develops a better 
perception of the limits and surpasses as a human condition and, in 
consequence, the discovery of one’s own body and the other’s body as a 
resource of lessons and representations of the self and of the world. It lets out 
the development of a new way of thinking and coping with discrimination 
surrounding the disabled persons. In movement, in circular dance, the barrier 
between sight disablement and vision loses force. 

Key-words: Movement. Circular dance. Sight disablement.   
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INTRODUÇÃO  

EU E O OBJETO: SER CORPO EM DANÇA 
 

 
 
Pois eu que sinto e penso o meu corpo 
Vejo e conheço tão pouco dele! 
Posso senti-lo e posso imaginá-lo 
Mas nunca vi meu coração [...] 
Vou morrer sem saber a cor do meu fígado. 
E sou dentro de mim a geografia de um 
universo inteiro 
Que desconhece quase inteiramente.  
 

          Carlos Rodrigues Brandão, 2005 
 

 
Tu, estrada por onde entro e olho em redor, 
creio que não sejas tu quando aqui está, 
creio que existem muitas coisas invisíveis. 
 

Walt Whitman 
 

 

Quando algo nos afeta profundamente, fazendo nascer um 

desassossego intelectual, torna-se imprescindível ir ao encontro de respostas, 

como quem parte rumo à estrada aberta desenhada nas palavras do poeta. 

Olhando as marcas da minha trajetória que estão registradas no meu corpo, 

vejo escrito um tempo em que viver o corpo só era permitido como devoção 

religiosa. Um joelho que orava não podia ser o mesmo que dançava, ainda que 

contrariassem as palavras do Rei Salomão ao dizer que devemos louvar a 

Deus com dança.  



  
 

12 
  
   

 

 
 

A educação doméstica correspondia aos paradigmas associados à 

própria palavra. Os ensinamentos sempre tinham como alvo atingir o corpo 

pela palavra, pelo olhar, pela ausência de escuta e de contato. 

A educação nossa de cada dia precisava domesticar o corpo 

tendencioso a cometer pecados – tal qual é relatado por Gélis (2008), o 

fantasma da tentação rodeava as mentes dos adultos, os quais ficavam em 

permanente vigilância, pois é pelo corpo que se corre o risco de perder-se. 

Quanto às mulheres, a estas eram oferecidas doses a mais de submissão e 

privação do direito de ser nos lugares da casa, da rua, do bairro.  

Protegidas pela noite, restaurávamos a alegria em conversas miúdas 

debaixo dos lençóis e em conversas em meia parede. Mas era nas brincadeiras 

da infância e nas danças de roda praticadas na rua – as únicas permitidas nas 

reuniões sociais promovidas pela própria igreja, pois se acreditava que essas 

danças se diferenciavam das danças do “mundo” –, que experimentava a 

possibilidade de viver a alegria de ser corpo.   

Já na fase adulta, vivenciando as obrigações da vida, me via diante de 

movimentos e gestos que diziam de mim e da herança que trazia comigo.  

Alguns movimentos me surpreendiam ao revelarem novas elaborações de 

minha própria autoria. Dessa forma, eu me conhecia mais em meio a risos e 

surpresas. Percebendo-me, nesses momentos, como minha mais nova 

novidade. Assim, outros modos de ser precisavam fazer parte do meu 

cotidiano. Uns seriam resgatados na minha história, outros aprendidos no 

decorrer dos anos. Vivia num contínuo resgate e construção do meu corpo, em 

busca da compreensão do que se passava em mim e de como eu vivia cada 

mudança. 

O teatro, assim como a dança, surgiu na minha vida por uma 

necessidade de expressão e reelaboração de questões importantes na minha 

formação. O contato com meu corpo, a cada experiência com a arte, o tornava 

amigo e conselheiro. Por conseguinte, o estudo dos contos de fada na 

graduação em Pedagogia, pela Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), me motivou a escrever uma peça teatral chamada “Branca de 

Verme e a Turma Encantada”, a partir dos estudos de Bruno Bettelheim. Por 
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meio da arte falaríamos do alcance dos contos de fada, sem tirar seu 

encantamento.   

Contudo, a própria produção da peça teatral já mobilizava o grupo. A 

experiência de ler, escrever, e, sobretudo, representar com as colegas de curso 

alguns contos de fada – explorando os conteúdos subjacentes às suas 

narrativas –, colocou todas nós diante de um novo modo viver o corpo. Embora 

tivéssemos consciência da nossa distância do conhecimento do teatro, essa 

forma de arte consagrava o caminho da experiência em que a comunicação, 

por uma via da sensibilidade, conquistava novos territórios. 

Dessa forma, a experiência com teatro na graduação me levou a 

conhecer com mais proximidade o que vinha a ser essa arte de representar. 

Depois disso, chegando em Natal, em 2002, participei de oficinas de teatro 

promovidas pelo Centro Experimental de Teatro de Natal, onde Maria Cabral, 

hoje Maria di Lia, atriz e arte-educadora, desenvolvia atividades relacionadas à 

expressão corporal, utilizando a dança circular. Passei, então, a experimentar 

os personagens que a dança suscitava e, ao mesmo tempo, observava o 

processo pessoal de construção de personagens. 

Essas experiências ficaram marcadas e me mobilizaram a fazer mais 

encontros com a dança circular em outros eventos. Nessas danças, havia uma 

infinidade de significações que possibilitavam viver vidas, espaços e tempos de 

corpo inteiro, em instantes de luz. A dança estava comigo no cotidiano e fazia 

do meu corpo palavra dita e ouvida a partir de mim no encontro com o outro.  

Fiz, então, oficinas com Maria de Lia, William Valle, Bruno Perel, 

Cristina Bonetti, Laura Shenon, Friedel Kloke-Eibl e alguns cursos de formação 

com William Walle, Cristina Bonetti e Friedel Kloke-Eibl. Participei também de 

encontros de Dança Circular em Embu das Artes-SP, Imbé-RS, Córdoba-AR. A 

dança circular começou a fazer parte da minha vida profissional de modo 

incisivo nos atendimentos em Arte-terapia, nos cursos de formação de 

professores e em outros eventos onde a tônica era o desenvolvimento humano. 

As possibilidades oferecidas pela dança circular eram diversas: 

metáfora para compreensão do tema em questão, ampliação da consciência 

corporal, forma de entrar em contato com símbolos que emergiam do 

inconsciente, meditação ou diversão, só para citar alguns. Os dançarinos 
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também experienciavam, à “revelia”, outras possibilidades oferecidas pela 

dança. 

Diante de “Uma Coisa Que Não Tem Nome”, peça dirigida por 

Jefferson Fernandes Alves e Lenilton Teixeira, em cartaz no Departamento de 

Artes – UFRN, em 2006, e produzida a partir do romance Ensaio Sobre a 

Cegueira de Saramago, vivi uma espécie de eureca. Naquela ocasião, fui 

despertada para o olhar informado, provocado e ampliado, ao elucidar o acaso 

criativo, ou seja, acasos que surgem a partir de uma ação combinada do que 

sinto e percebo de forma profunda, porque  

 
Os acasos nunca surgem de modo arbitrário e sim dentro de um 
padrão de ordenações em que as expectativas latentes da pessoa e 
os termos de seu engajamento interior representam um elo vital na 
cadeia de causa e efeito (OSTROWER, 1995, p. 16).  

 

Dessa forma, a sequência de cenas para as quais fomos convidados a 

participar durante a “exibição” da peça, desbancava conceitos e preconceitos 

que foram denunciados de forma mais contundente e sutil por meio da arte. 

Essa experiência me fez pensar sobre o que era ver e sentir de corpo inteiro, 

sobre meu modo de ver o outro a partir de julgamentos, a priori, pelos meus 

olhos, sobre o diferente e sobre a minha práxis em torno da pessoa cega. 

Desejei aprender a enxergar além dos olhos, queria saber mais sobre ver e não 

ver.   

Além disso, a força dessa experiência ratifica o que Campbell (2005) 

diz a respeito dos que se dedicam à arte de fazer arte. Esse escritor vê os 

artistas como responsáveis pela promoção dos rituais de passagem, aquilo que 

nos coloca em outro patamar de amadurecimento. 

Vale lembrar, ainda, outros momentos que figuram a força dos 

conceitos disseminados em nossa cultura, que foram também afetados e 

repensados ao serem trazidos à consciência: a cegueira associada à 

escuridão, ao lugar onde mora o medo; a ausência total de imagens – que era 

dissipada – e outras imagens eram construídas a partir de diversos canais da 

minha sensibilidade. Não eram mais os olhos que me conduziam, mas eu, 

corpo, no tempo do meu deslocamento, não era minha visão que devorava e 

vencia espaços.  
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Aquelas cenas provocaram questões que atingiram julgamentos a partir 

de padrões visuais que abordavam gênero, etnia, tipo físico. No hiato onde 

habitava, ao menos naquele instante, a ausência de um padrão de beleza, de 

status, eu experimentava a liberdade de ser igual e diferente.  

Na sequência das cenas, podemos perceber o humano em seu “direito” 

de escapar da sua humanidade. Somos feitos de todos os sentimentos, 

portanto, “[...] todos os chamamentos obscenos de gestos e olhares batem em 

cheio todo meu corpo [...]” (FERNANDO PESSOA, 1935, p.119). Somos feitos 

de todas as palavras, por assim dizer, e não somente das palavras que 

gostaríamos que nos habitassem, mas de todas que, em algum momento, com 

ou sem permissão, afetam a cada um de nós, e outras que saltam sem pedir 

licença. 

Assim, enquanto estava em cena, pois participava ativamente da peça, 

palavras surgiam e sentia necessidade de acalmá-las, transformá-las e 

encontrar outras que cauterizassem a ferida que se expunha. “É possível que 

não sejamos mais do que uma impiedosa necessidade de palavras 

pronunciadas ou escritas, ouvidas ou lidas, para cauterizar a ferida”  

(LARROSA, 2000, p. 22). 

Aquela experiência era real e sua qualidade se diferençava pelo fato de 

todas as coisas estarem em mim, em algum lugar e, naquele momento todas 

as coisas conectavam-se em uma explosão existencial na qual as polaridades, 

o enraizamento e a transcendência se apresentavam na mesma medida. Eu 

era o chão, o vento, a imensidão do céu, a árvore, o som, o silêncio, a lágrima 

de espanto. Para que abrir os olhos? Eu via! O que se passava aproxima-se do 

que diz Merleau-Ponty (2000, p. 139):  

 

Pela primeira vez o vidente que sou me é verdadeiramente visível; 
pela primeira vez, me apareço até o fundo debruçado sobre mim 
mesmo debaixo de meus próprios olhos. [...] Pela primeira vez o 
corpo não mais se acopla com o mundo, enlaça outro corpo, 
aplicando-[se a ele] cuidadosamente em toda sua extensão, 
desenhando incansavelmente com suas mãos a estranha estátua que 
dá, por sua vez, tudo o que percebo, perdido fora do mundo e dos 
objetivos, fascinado pela única ocupação de flutuar no Ser com outra 
vida, de fazer-se o exterior de seu interior e o interior de seu exterior.  
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Em busca de registrar aquele momento, procurei fazer associações 

como quem busca aprender, conforme diz Lima (2006), Perrenoud (2000) e 

Zabala (1998) e tantos outros sobre aprendizagem e sua relação com a dança 

circular, a qual me possibilitava experiências dessa natureza, ou seja, de olhar 

de corpo inteiro. De um modo especial, quando dançava, sentia-me incluída no 

mundo, pois a dança circular apresentava-se para mim como um modo de viver 

em liberdade e que, por isso, não precisava, como na experiência com “Uma 

Coisa Que Não Tem Nome”, de nenhum condicionante, porque a dança, o 

teatro, a música, a literatura, enfim, todas as artes, são portas abertas à 

transposição dos limites. 

Assim, essa perspectiva de transposição dos limites me conduziu à 

ideia de realizar a dança circular com pessoas com deficiência visual, para que 

a experiência vivida por mim na arte – ainda que numa situação forjada 

enquanto vidente, mas real enquanto corpo inteiro dançante – pudesse ser 

realimentada e compreendida por inteiro, pois ingenuamente pensava que com 

pessoas cegas, poderia fazer um diálogo das experiências vividas por mim na 

dança circular com as experiências sensoriais vividas por elas. Eu os ensinaria 

a dançar e eles me ensinariam a apreender o mundo sem o recurso da visão. 

A dança circular seria, portanto, como o Telêmaco para Jacotot, e seus 

alunos. Jacotot, personagem central do romance de Jacques Ranciére (2007), 

não sabe falar o idioma dos alunos nem os alunos sabem falar a sua língua. 

Telêmaco seria o ponto comum entre o professor e os alunos, uma vez que a 

história de Penélope e Ulisses, seus pais, está escrita nos quatro cantos da 

Europa. 

Dessa forma, mediante a oportunidade de cumprir a disciplina de 

Prática de Ensino do curso Educação Artística – UFRN, no Instituto de 

Reabilitação e Educação de Cegos de Natal – IERC, pude dar início à prática 

da dança circular durante os três meses de estágio, tendo como fio condutor o 

ensino de Arte. 

Nesse contexto de aprendizagem mútua, encontrei diversas pessoas e 

distintas formas de olharem o mundo de corpo inteiro, a despeito do 

carecimento da visão, superando uma concepção inicial de que todos nessa 

condição caberiam nos limites homogeneizadores da deficiência visual. 
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Constatei que a perda da visão, assim como o seu comprometimento, não 

“cega o corpo” e, mais que isso, não cega a capacidade de pensar, de 

perceber, de admirar, de surpreender, de enxergar e escutar o outro, de 

movimentar-se e de dançar, tampouco o seu funcionamento dentro do padrão 

não significa que ela se basta para ver ou que, tão somente, ela permite ver.  

A esse respeito, Rousseau (2004) alerta para os enganos relativos ao 

modo de atribuir à visão responsabilidade de proporcionar as experiências e 

ainda argumenta sobre a importância de uma educação atenta aos sentidos 

tátil e auditivo, antes da estimulação visual.  

Viver de corpo inteiro é um aprendizado que exige a superação do 

paradigma da supremacia da visão binocular. Essa compreensão não só limita 

a experiência no mundo, como também exclui aqueles que por algum motivo 

nasceram cegos ou têm a visão comprometida.  

É sabido que, na história da Humanidade, aqueles que não 

atendessem ao padrão que cada sociedade construía em determinada época, 

eram mortos, expulsos, abandonados ou confinados em entidades e 

instituições. A exclusão dos corpos “anômicos”, em suas diversas nuances 

histórico-sociais, presta(va)-se para a exaltação de uma normalidade corporal 

que olha(va) para si mesma em um espelho que não refletia a diferença, 

tampouco as suas próprias limitações.      

Dessa forma, esse outro “aberrante”, quando atravessava o caminho 

dos transeuntes, com suas faltas corpóreas, era digno de pena por acharem 

que estava carregando os pecados do mundo; era objeto de admoestação por 

trazer as marcas da maldade; era vedete de olhares admirados quando 

exposto em feiras de aberrações (ALVES; ALBUQUERQUE, 2009).  

No entanto, historicamente, esse corpo que contrariava o padrão de 

normalidade vai provocando novos olhares; com isso, “o normal” passa a ser, 

gradativamente, problematizado, alterando suas bases religiosas, filosóficas, 

médicas e educacionais. É nesse movimento histórico em que o direito à 

diferença nos estimula a pensar que todos têm direito à dança como expressão 

humana, o que possibilita o estabelecimento de relações rítmicas e corporais 

com os outros e com o mundo.   
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Além disso, as pessoas com deficiência visual não perdem sua 

capacidade de uso dos sentidos, no uso do corpo como um recurso valioso que 

vê e percebe o outro e o mundo por inteiro, uma vez que poucos videntes 

despertaram para a amplitude da visão. Segundo Porto (2005), os olhos das 

pessoas com deficiência visual estão expandidos na superfície da pele, o que 

permite ver não apenas a partir da frontalidade dos olhos, mas em todas as 

direções, mapeando superfícies junto com ouvidos, nariz e suas experiências 

vividas. Os sentidos não estão sujeitos aos olhos. Nem mesmo o ver.   

Os que deixam de ver, todavia, parecem não fazê-lo em razão dos 

limites da visão, mas pelos limites inerentes ao próprio homem, tanto pela 

vidência estar condicionada ao aprender a ver1, como pela luta contra o que 

impede de viver em sociedade porque a sociedade assim decide.  

Aprender a ver apesar dos olhos. Aprender a ver, como disse Merleau- 

Ponty (2000), é um desafio. Importa ampliar as maneiras de ver, criar laços e 

se relacionar com a realidade, ver para além dos olhos, ver de corpo inteiro, ver 

de corpo e alma, lançando-se ao mundo, misturando-se a ele, pondo-se em 

movimento.  

No entanto, as pessoas com deficiência visual são afetadas na sua 

liberdade de movimentar-se porque o mundo está organizado por uma lógica 

oculocêntrica, cuja luminosidade excessiva não cede espaço para aqueles que 

apreendem o mundo a partir das sombras. Diante disso, instaura-se um estado 

de protelação e comprometimento emocional das suas potencialidades em 

virtude do estigma da cegueira que carregam e dos preconceitos que a cercam. 

Ademais, não são apenas as diferenças consideradas naturais que nos 

distinguem um dos outros, são obras do hábito e dos vários gêneros de vida 

que os homens adotam em sociedade, com diz Rousseau (1999), uma vez que 

o trato com a pessoa com deficiência também é fruto da educação, cultura e 

gêneros de vida. Logo, são muitas as frentes contra as quais a pessoa com 

deficiência precisa lutar. No enfrentamento da exclusão, dos estigmas, dos 

preconceitos, dos medos, é preciso dançar como guerreiros quando vão para o 

combate.  

                                                 
1 Oliver Sacks (2006) relata o processo de aprendizagem de Virgil que, já adulto, recupera cirurgicamente 
a visão, enfrentando diversos obstáculos em seu processo de aprender a ver.  



  
 

19 
  
   

 

 
 

Dançar é literalmente pôr o corpo em movimento. Quando pensamos o 

movimento não pensamos como metáfora. O movimento é o que faz pôr em 

ação a palavra, e não se descola dela. Segundo Homero (apud GARAUDY, 

1980), os guerreiros dançavam nos campos de batalha e, muito antes do 

combate começar, a dança já aquecia os guerreiros, preparando-os para a luta 

como um móbile necessário para catalisação das forças e crenças na causa 

que os move (WOSIEN, 2000). Em marcha, ao som dos tambores, avançavam 

com corpo, alma e espírito. Por isso, torna-se necessário dançar para romper 

com os silêncios do corpo e, ao mesmo tempo, por meio do movimento, 

silenciá-lo para ouvir as melodias que embalam o mundo.  

Gil (2005, p. 14), na esteira de Laban, alega ainda que a dança surge 

quando “[...] a ação exterior é subordinada ao sentimento interior”. Nem todo 

movimento é dança, mas toda dança é movimento. Um movimento que emerge 

do silêncio interno e preenche o vazio, alegra a alma e inspira e anima o corpo 

para a vida. Quanta magia!   

Não será preciso, porém, debulhar novamente séculos de registro em 

livros e anotações quando podemos escutar e sentir no próprio corpo os ruídos 

e excessos que impedem reconhecer a dança que está em nós. A lista de 

palavras, escrita em grego e em latim, trata dos atributos e condições 

proferidas ao corpo e nos fala de onde vêm e onde essas palavras fizeram seu 

ninho. É só seguir seus rastros. Não temos apenas, em agonias, um opressor 

contemporâneo que aponta para o relógio do lucro e do consumo, ao qual os 

corpos são subordinados, mas temos um opressor contemporâneo que se vale 

de conceitos de belo, de corpo, de modos de ser, que se configuram em ruídos 

contínuos e estandartizadores que não permitem escutarmos em nossos 

corpos o silêncio criativo da diferença e da singularidade. 

 Por outro lado, existem as palavras barulhentas que atravessaram 

mares em embarcações cristãs. O formato do corpo ocidental, nas colônias 

além-mar, vem da Grécia, em nome de uma utopia de homem, e de Roma, em 

nome de um deus inventado. A tudo isso, o pensamento cartesiano agregou 

novas roupagens, e também não permitiu ao corpo aparecer por inteiro com 

suas marcas, medos e imperfeições. O corpo precisava ser santo, belo, 

máquina em perfeito funcionamento: esse é o padrão, as vozes, os ruídos; “[...] 
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um ideal de beleza cada vez mais próximo das prerrogativas apolíneas: a 

medida, a simetria, a proporcionalidade, a harmonia e sobretudo  a capacidade 

de amenizar o desgosto pela via da ilusão” (PORPINO, 2006, p. 83).  

O corpo se cala para falsear a si mesmo e não encontra o silêncio que 

se faça dizer de si. Nele não há palavras que digam o que sente e o que é por 

si mesmo e podemos até escutar murmúrios do paradoxo que vive:   

 
[...] sou palavras, estou feito de palavras, mas as palavras não me 
dizem, tenho de fazer calar as palavras que não me dizem, tenho de 
calar, e quando as palavras calam e me encontro na intempérie, 
pergunto “que sou?”, não posso deixar de me perguntar porque já 
não tenho as palavras que me asseguravam, essas palavras que 
queriam me dizer, mas nas quais não me reconheço , e já estou outra 
vez nesse espaço sem palavras, mas sem palavras não posso 
responder a essa pergunta que me inquieta, e tenho de falar, mas 
falar é impossível, e calar é impossível, e estou só, e, para não me 
sentir completamente desgraçado, tenho de continuar contando meu 
conto a mim mesmo, mas meu conto não me diz, e logo o contar já 
me escapa, e a pergunta por quem sou volta a me inquietar, e tenho 
de falar, e não posso, e estou só (ROUSSEAU apud LARROSA, 
2000, p. 58). 

 

Esse dilema rousseaniano nos convida a pensar sobre palavras ocas 

que não foram escritas com o próprio punho, palavras escritas com vozes 

assombrosas que paralisam e impedem de criar e conhecer primeira 

coreografia.  Elas levaram a musa e trouxeram o medo, aprisionaram com 

palavras de disciplinamento a criança curiosa que se aventurava em quedas e 

brincadeiras, ingredientes que, conforme Nachmanovitch (1993), embotam a 

criatividade, impedindo, portanto, de criar-se e criar na dança. Palavras que 

paralisam ou que falseiam o movimento e não promovem a dança, palavras 

inautênticas que não conduzem à reflexão, tampouco conhecem o silêncio 

barulhento da criação. Um silêncio, conforme Freire (1987), molhado de 

realidade e não como modo de fugir dela.   

Encontrar o silêncio, bem como fazer valer a vontade interior, a ação 

exterior nos obriga a ir em busca da própria palavra que está submersa no 

silêncio. Nesse silêncio, escuto a mim, escuto a minha própria voz, desvelo o 

movimento primevo, pleno de dança numa grandiosa estreia.  

Assim, nessa dança inusitada, estranha e familiar, encontra-se uma 

história viva de presentes que promovem a consciência de si mesmo como 

humano esférico movente. Nela, o apaziguamento como que divide, multiplica, 
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pluraliza, singulariza, preenche, esvazia numa experiência inalienável de ser 

simplesmente humano, podendo provocar aquilo que Alves (2009, p. 3) vai 

chamar de corpo religado:  

 
[...] metáfora que dá nome à ligação entre o tradicional e o 
contemporâneo do corpo na dança, ao ponto de tensão entre suas 
memórias e suas novas aprendizagens; entre as marcas de uma 
história já incorporada e as novas matrizes corporais e estéticas a 
serem registradas. 

 

A autora permite pensar que, ao estabelecer ligações, os pontos de 

tensão são mobilizadores do diálogo entre o que culturalmente foi 

dicotomizado. É nesse diálogo que  

 
[...] ao construir sua dança prima por aspectos inusitados, 
descontínuos, borrados, livres de códigos e padrões 
preestabelecidos, e ao mesmo tempo busca um retorno a si próprio, a 
sua liberdade de expressão, de envolvimento e de revelação com sua 
história, com elementos de sua cultura corporal (ALVES, 2009, p. 6).  

   

Prima-se aqui pelo estado de silêncio do dançarino, para que nele 

possamos ser livres das amarras que nos impedem de dançar. Que neste 

silêncio seja possível ouvir a nossa melhor palavra, a melhor dança e com o 

corpo em movimento, possamos escrever a nossa própria coreografia. Silenciar 

para fazer emergir a dança. Dançar para encontrar o silêncio. Movimento, 

silêncio, movimento.  

A dança está, portanto, no infinito do corpo sem ordem, sem hierarquia, 

sem início e sem fim. Nela encontra-se o que se é: corpo poesia, gente que se 

desenha enquanto dança, música encarnada. Por isso, é mister sair da mudez 

para conhecer o silêncio que encoraja a conhecer o desequilíbrio e brincar com 

ele. A experiência do silêncio para a dança concorre para que as proposições 

dos movimentos de conscientização voltados para a inserção no mundo sejam 

um fato. 

Entre os paradoxos do silêncio, podemos nos encontrar com a dança e 

mergulhar no mundo sensível que permite ao corpo a ruptura com as forças 

opressoras que obstruem o acesso às múltiplas experiências do corpo em 

movimento. A experiência do sensível coloca o humano no mundo poético no 

qual ele pode se mover em outra compreensão de si em mesmo e do 



  
 

22 
  
   

 

 
 

conhecimento (NÓBREGA, 1999). Essa experiência se traduz na experiência 

estética vivida na dança.      

Essa autora nos inspira dizer que a experiência estética ou a 

experiência do mundo sensível pode ser vivida continuamente no dançar, na 

qual se vive um ajuntamento do humano ao ser que o revela como cultural, 

ecológico, solidário, de beleza e ludicidade. Dessa forma, 

  
A dança é considerada, não apenas do ponto de vista das funções 
atribuídas à mesma, como o refinamento de capacidades motoras, 
funções sociais ou terapêuticas, mas destacando a lógica sensível da 
dança e do movimento, como redimensionamento da racionalidade e 
viabilização da corporeidade como instância ética e estética 
(NÓBREGA, 1999, p.127),  

 

O caráter estético da dança está em todas as suas formas e 

representações onde o próprio corpo é o mito, o trabalho, o ritual ao dançar. 

Ele não vê e nem faz, ele torna-se ao expressar por meio da dança.   

 

Assim a experiência estética é eminentemente corporal, manifesta-se 
e toma sentido no corpo, na identificação recíproca com os objetos, 
com outros seres humanos e com a natureza da qual o próprio 
homem é construído constituinte (PORPINO, 2006, p. 87). 
 
 

Ainda segundo Porpino (2006), a dança abre e amplia possibilidades 

de buscar novas compreensões para o corpo numa dimensão ética e estética 

que instiga o entusiasmo pela busca de novas interpretações, fazendo gerar 

novos símbolos, imagens, representações e histórias.  

Por essa razão, a dança circular – seja ela pulsante, fogosa ou branda, 

airosa ou telúrica – também vai estabelecer conexões organizadoras com os 

mundos, do consciente e do inconsciente (MACHADO, 2005). Sem considerar 

os símbolos nela existentes, o corpo em dança diz de si, se denuncia, se dá a 

ver, permitindo uma percepção imediata das emoções, seja de modo mais 

profundo ou não. Se enveredarmos pela importância da construção de 

mandalas na comunicação do inconsciente com o consciente, estudadas e 

exploradas por Jung e Silveira, perceberemos que a dança circular, mandala 

viva, alcança níveis mais profundos da consciência, chegando a se inserir 

numa categoria terapêutica.  
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Na dança circular pode-se identificar a forte presença de arquétipos, 

modelos primordiais, que possuem uma função importante na estruturação e 

equilíbrio emocional que, segundo Ostetto (2006, p.199), “[...] quando 

colocamos a roda a girar, se um aspecto que estava estagnado ganha 

movimento, tudo o mais também entra na roda, gira, em espirais ascendentes, 

rumo ao crescimento, ao equilíbrio, ao centro, a integração de ser”.  

 No movimento dos bailarinos, a história se presentifica e se organiza 

ao dançar; desse modo, cada célula macerada pela passagem no mundo pulsa 

e ele pode novamente apanhar estrelas e jogá-las ao céu, fazer risos no ar 

como quem flutua sobre montanhas. Pode ser pescador, marinheiro, agricultor; 

ser tolo ou sábio, herói ou vilão, ou xamã em movimento, híbridos que 

dialogam na sua corporeidade. Símbolos em movimentos que escapam e 

engendram em outros símbolos, outros movimentos, e o tempo se perde na 

espacialidade dançada. 

Essa dança em círculos põe o humano em contato com símbolos, os 

quais estão registrados no corpo durante a nossa passagem pelo mundo. Eles 

inserem continuamente – nos movimentos que nos expandem do interior para o 

exterior, numa experiência (in)tensa de adensamento do ser – o que foi 

desconstruído, reconstruído e transformado na história contada nos 

movimentos dançantes.  

Para Almeida (2005, p.120), na dança circular, 

 

[...] o mundo interior e o exterior podem ser unidos por meio dos 
dançarinos, no seu centro, onde encontram-se a imobilidade de 
movimento. Essas danças são eficazes como meio de religio num 
processo de religação com o divino [...],  

 

que remete à mesma experiência da dança nos primórdios, quando o ser 

humano vivia o sagrado e o profano sem distinção. Conforme Machado (2005, 

p. 68),   

 
Quando este dançava em círculo, era como se os deuses também 
dançassem através dele: pelo estímulo do movimento, do ritmo 
orientado e de uma peculiar disponibilidade, estabelecia-se um 
trânsito entre o céu e a terra, quando então o homem (em 
transe/trânsito sagrado) era tomado pelos deuses e, neste momento, 
a arte e o sagrado formavam uma coisa só.  
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A dança circular destaca-se como uma referência permanente com as 

conexões com o sagrado, com o mito, com o nous integrado ao corpo.  Dessa 

forma, a nossa história é viva e vivida na dança circular e configura-se como 

meio importante de autoconsciência e transformação.   

Em Thompson (2005), Machado (2005) e Certeau (2005), as 

manifestações populares, nas quais as danças circulares se categorizam, 

consistem em formas de insubmissão a mecanismos de poder, porquanto no 

encontro com a dança os dançarinos imbuem-se de uma autonomia que se 

despe das forças exteriores e assume uma força própria, tornando-se um lugar 

de todos e de ninguém. Assim, os que se envolvem na dança discutem seus 

ideais, manifestam seus protestos e, sobretudo, fala-se da própria vida. 

Conforme Wosien (2000, p. 62), 

 
Nas danças de nossos dias pode-se reconhecer tudo que é 
característico de nossa época.  Não se pode ignorar o fato de que a 
paisagem anímica das pessoas, destroçada pelas guerras e 
revoluções, teve que assimilar os ritmos irregulares e as síncopes 
chicoteantes das novas danças. Quanto mais as novas danças 
pareçam incompreensíveis, em sua forma orgânica distorcida, ao 
ideal de beleza burguês, tanto mais a juventude se entrega, sem 
inibições, à embriaguez desses ritmos novos e selvagens e ao desejo 
da aventura de ritmos em colisão, como num espumante encontro de 
águas. 
 
    

Portanto, é preciso estar em movimento, como diz Heller (2008), para 

que não se instale em nós o preconceito, destecendo e tecendo novamente 

uma história, uma vez que todos têm o direito à diferença, seja por meio da 

defesa da equidade, da inclusão, dos direitos iguais, da educação para todos 

ou da humanização.    

Por isso, a dança circular é um estado de movimento desperto que 

pode ser vivido continuamente porque o corpo dança, o corpo vive. Não 

importa se aquele que dança tenha ou não os canais mais comuns de visão. “O 

que é a dança senão o corpo apaixonado que se casa com o ritmo? Quem 

nasce Nureyev pode dar saltos acrobáticos; quem é menos elástico, dança em 

sua cadeira de rodas” (BOAL, 2003, p. 10). Ser menos elástico que Nureyev é 

ser muito, considerando que o bailarino russo foi um fenômeno do balé. Na fala 

de Boal podemos entender que todos podemos dançar.     
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Não se trata, então, de uma prática para poucos ou daqueles ditos 

normais, ditos incluídos, cujas habilidades e corpo são identificados como 

necessários para ser bailarino. Na experiência cinestésica da dança cabem 

todos – sem (pré)requisitos, sem exclusão, sem classificação, sem 

(pré)conceito. Podemos tomar como exemplo a experiência narrada por Boal 

sobre o seu aluno, Alan,   

 

Com paralisia cerebral, ele não coordenava braços nem pernas e não 
conseguia dizer palavra e nem sílaba. Graças ao milagre eletrônico, 
comunicava-se conosco com um computador [...]. Explicava aos seus 
alunos a origem e as características do tango, rumba, bolero e 
samba. Em seguida, ouviam CDs e, cada um em sua cadeira – 
movendo os braços, o rosto ou apenas os olhos – dançava, 
reinventava a dança (BOAL, 2003, p.10). 

  

A dança é de todos! E na luta a favor do direito de ser, importa que nos 

ajuntemos para dançar. Estamos aqui diante de uma proposta de aproximação, 

de possibilidade de diminuição das distâncias, de aglutinamento das 

diferenças, de aproximação do Eu com o Tu e distanciamento de qualquer 

possibilidade de fazer do outro aquilo: dançar em círculo, dançar de mãos 

dadas – imagem que prefigura signos que marcam a construção de elos, 

alianças entre pessoas. Não é sem razão que, para se dançar em círculo ou 

em roda, é preciso que haja o encontro.  

Assim, nessa perspectiva de encontro, comecei a dançar com os 

alunos do Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos, no contexto da 

prática de ensino de Artes, não apenas para cumprir uma obrigação curricular 

de formação docente, mas, sobretudo, para aprender a ser mais. Aprender com 

o outro a enxergar de corpo inteiro. Nesse processo, algumas inquietações 

foram se delineando, dentre elas, ressalta-se uma questão que não consegui 

responder nos limites da graduação: de que maneira a dança circular, como 

movimento, mobiliza pessoas com deficiência visual para estabelecerem um 

diálogo consigo mesmo, com o outro e com o mundo? 

Essa perspectiva do diálogo pela via da dança circular suscita outras 

questões que são intrínsecas à primeira: Que dança é essa que me faz sentir 

autora da minha existência? Será que essa dança pode favorecer a 
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constituição autoral das pessoas que possuem uma história de limitações 

corporais pontuadas de preconceitos?  

A tentativa de construir respostas para tais indagações implicou na 

necessidade de prolongar esse convívio na perspectiva de explorar mais 

profundamente novos territórios dentro e fora do corpo, rasurando as fronteiras 

entre a vidência e a não vidência, munida de uma curiosidade freiriana que 

permitiria a reconfiguração da roda de dança circular, na qual encontraria 

antigos e novos parceiros de movimento em coreografias que revelavam 

progressiva e simultaneamente o outro, o mundo e nós mesmos. 

Essas questões animaram a estruturação do objetivo desta pesquisa, 

que é investigar sobre a contribuição da dança circular na ampliação do 

movimento das pessoas com deficiência visual, considerando as interações 

com o outro, consigo mesmo e com o mundo.  

Objetivos operacionais se fazem presentes: 1- Refletir sobre os 

conceitos de deficiência visual e vidência a partir da percepção do corpo; 2- 

acompanhar o desempenho corporal dos dançarinos participantes no 

desenvolvimento das coreografias das danças circulares praticadas; 3- 

compreender como os dançarinos participantes encaram a deficiência visual, 

sob a ótica do preconceito e de sua superação.  

Dessa maneira, assumindo como objeto a dança circular na ampliação 

do movimento das pessoas com deficiência visual, buscamos em Paulo Freire 

respaldo para a compreensão do movimento como a própria existência, como 

ato de existir e estar no mundo, considerando: (1) o movimento de percepção 

de si mesmo, (2) a percepção do outro, e (3) a transformação do mundo. Esse 

enfoque freiriano permite encontrar pontos de confluências com o pensamento 

de Merleau-Ponty, os quais serão imprescindíveis no esforço de construir as 

respostas às indagações e alcançar o objetivo delineado.  

No centro do nosso trabalho contamos com a participação efetiva de 

oito pessoas com deficiência visual, que frequentam o Instituto de Educação e 

Reabilitação de Cegos de Natal e a prática de oito danças circulares 

previamente selecionadas. 

Além da parte introdutória que ora apresentamos, este trabalho é 

composto por três capítulos: 
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Capítulo I. A circulação da pesquisa: passos teórico-

metodológicos. Este capítulo trata das bases do estudo, no qual situamos a 

pesquisa-ação como centro da metodologia desenvolvida. Apresentamos o 

lugar e os dançarinos participantes. Também refletimos sobre a deficiência 

visual, enfocamos o movimento, a partir da aproximação entre Paulo Freire e 

Merleau-Ponty e retomamos algumas ideias sobre a dança circular.   

Capitulo II. Alquimias no atelier: magias da dança. Neste capítulo 

descrevemos as oito danças praticadas, apresentamos as etapas do atelier de 

pesquisa. Anunciamos, também, a primeira das categorias Encarando o 

preconceito e Razões do dançar, colocando em questão o preconceito e a 

deficiência visual, a partir das narrativas e das impressões dos dançarinos 

participantes sobre a dança circular.   

Capitulo III. Coreografias e encontros: entre paredes, risos e 

sonhos. Neste capítulo analisamos a categoria Intervenções coreográficas a 

partir da observação do modo com que os dançarinos participantes se 

apropriavam da dança circular; analisamos também a categoria Encontro 

fecundo, a partir das avaliações dos dançarinos participantes, sobre a prática 

da dança circular.  

Nas páginas que finalizam este trabalho fazemos uma síntese, com 

pretensão conclusiva, explicitando os efeitos da dança circular na ampliação do 

movimento a partir das reflexões construídas no percurso do estudo em 

questão, considerando as relações consigo mesmo, com o outro e com o 

mundo.  
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 CAPÍTULO I   

A CIRCULAÇÃO DA PESQUISA: PASSOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

Caminhante, são teus rastos 
o caminho, e nada mais; 
caminhante, não há caminho, 
faz-se caminho ao andar. 
Ao andar faz-se o caminho, 
e ao olhar-se para trás 
vê-se a senda que jamais 
se há-de voltar a pisar. 
Caminhante, não há caminho, 
somente sulcos no mar.  
 
(Antonio Machado, 1999) 

 

 

O caminho se faz ao caminhar, caminhando para frente e de vez em 

quando olhando para trás, para as margens, para o alto, mas sem tirar os pés 

do chão e, ao lado disso, saber do lugar de chegada. Sabe-se que caminho 

que não leva a lugar algum não precisa existir. De acordo com o endereço de 

chegada, qual seja, investigar as possibilidades da dança circular na promoção 

da ampliação dos movimentos das pessoas com deficiência visual, cabe 

apresentar o método e as diretrizes que ajudaram na configuração da 

metodologia utilizada nesse percurso. Além disso, apresentaremos nossa 

compreensão de movimento, tendo como referência Paulo Freire e Merleau-

Ponty, um posicionamento teórico face à acepção da cegueira ou da deficiência 

visual e, por fim, apresentaremos mais elementos a respeito da dança circular.  
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A construção do caminho investigativo tem aqui, como base, a 

abordagem qualitativa em educação, que nos permite aproximações mais 

agudas para olhar e ver a realidade concreta com múltiplos olhares. A pesquisa 

qualitativa, em relação aos métodos existentes até o século XIX, muda de lugar 

os envolvidos na pesquisa e, onde poderia instaurar a couraça da 

imparcialidade do pesquisador, procura-se estabelecer o diálogo e abrir espaço 

para outras formas de dizer, ouvir, registrar e, sobretudo, intervir (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

Desse modo, a argumentação com propriedade na defesa das 

interpretações é a grande voz que põe à vista a subjetividade humana. 

Definitivamente, a pesquisa qualitativa é laboral e não laboratorial. Não há 

como aprisionar o que está em movimento permanente; há o que aprender com 

esse movimento, pois “[...] o papel do pesquisador é justamente servir como 

veículo inteligente e ativo entre esse conhecimento acumulado na área e as 

novas evidências que serão estabelecidas a partir da pesquisa” (LÜDKE, 

1986,  p. 5).  

Não é um caminho em busca de respostas, mas de pôr em questão os 

conceitos em estudo, pois se é fato que a liberdade descansa na verdade, há 

uma liberdade ainda maior para aqueles que desconfiam de um único modo de 

vê-la. No caso desta pesquisa, a metodologia configurou-se em uma pedagogia 

da pergunta, da pergunta perguntadeira, da descoberta e da mudança.  

A escolha da abordagem atendeu a um modo de concepção de 

pesquisa que almeja ver um pouco mais do que os dois lados da moeda, mas 

que, dentro dos limites, buscou ver os participantes na sua redondeza.  

Chamamos de Atelier o lugar para prática da dança e desenvolvimento 

da pesquisa. Geralmente, os ateliês remetem a um lugar onde os artistas 

pesquisam, desenvolvem técnicas, estudam materiais, ensinam, fazem estudos 

para a produção de suas obras. Também trazem em si um significado de obra 

inacabada. Conforme Junqueira e Gomes (2009), os ateliês traduzem marcas 

das transformações socioartístico-culturais e, com o advento da fotografia, os 

ateliês passaram a ocupar as ruas, praças e saem dos recantos úmbrios onde 

ficavam os artistas.  
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A produção industrial de materiais também conferiu outra dinâmica aos 

ateliês, mas estes não deixam de trazer em si uma identificação com o lugar 

onde o artista vive. Neste trabalho, aborda-se a ideia de atelier como um lugar 

de pesquisa, de construção, no qual o artista é um pesquisador e onde 

acontecem suas experiências. Uma vez que a dança circular não é de um, 

todos os participantes, igualmente, se ajuntam nessa tarefa investigativa.   

Com os participantes do atelier de pesquisa discutimos os passos 

dados, nos quais as interferências do grupo deram forma ao corpo do trabalho, 

uma vez que, de par com a pesquisa de índole qualitativa, a metodologia 

incidiu para necessidade de encontrar uma abordagem que dialogasse com a 

sua dinamicidade. Tal abordagem, junto com procedimentos ou técnicas, 

encaminharam a um necessário resultado.  

Nas entrelinhas da questão norteadora, estão presentes os indicadores 

da abordagem metodológica a ser utilizada, que considerem possíveis 

mudanças tanto na pesquisadora como nos dançarinos participantes. Dessa 

forma, no campo da pesquisa qualitativa, optou-se pela abordagem da 

pesquisa-ação por seu caráter interventivo (LÜDKE, 1986). Tal escolha esteve 

relacionada também aos fundamentos freirianos de uma pedagogia que se 

funda na transformação emancipatória.  

O plano de encontro para a atividade do atelier teve sua forma 

delineada no e pelo processo, qual era um organismo vivo, dinâmico, dialógico. 

E tal qual Barbier escreve, a pesquisadora não se eximiu de afetações, muito 

menos de se colocar como aprendiz.  

 

O pesquisador em pesquisa-ação não é nem um agente de uma 
instituição, nem um ator de uma organização nem um indivíduo sem 
atribuição social; ao contrário, ele aceita eventualmente esses 
diferentes papéis em certos momentos de sua ação e de sua 
reflexão. Ele é antes de tudo um sujeito autônomo e, mais ainda, um 
autor de sua prática e de seu discurso (BARBIER, 2007, p.19). 

   

Diante disso, a pesquisa seguiu na esteira da pesquisa-ação por seu 

propósito de transformação gestado no processo e também por se configurar 

como uma ação propositiva que se preocupa com elevação do humano.  Trata-

se, portanto, de uma abordagem rebelde em diversos aspectos porque afeta 

todos os dançarinos participantes, uma vez que  
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Serve à educação do homem cidadão preocupado em organizar a 
existência coletiva da cidade. Ela pertence por excelência à categoria 
da formação, quer dizer, a um processo de criação de formas 
simbólicas interiorizadas, estimulado pelo sentido do desenvolvimento 
do potencial humano (BARBIER, 2007, p. 19). 

 

Bogdan e Biklen (1994) acrescentam que a pesquisa-ação denuncia 

um fato que até então estava negligenciado pela sociedade, a denúncia torna-

se presente pelo simples fato de ser colocada em evidência, de forma crítica, o 

que antes não era sentido ou percebido.  

Integramos, portanto, à pesquisa-ação procedimentos que permitiram 

escutar as vozes dos sujeitos, conhecer suas histórias e registrar os dados que 

se apresentam no atelier. Esses procedimentos, ou técnicas, conforme Barbier 

(2007), são indispensáveis. 

Desde o primeiro contato, o Instituto de Educação e Reabilitação de 

Cegos de Natal foi inspirador para o desenvolvimento de um trabalho de 

pesquisa, pois o lugar tornava-se espaço e lugar de práticas. O espaço, 

conforme Certeau (2003, p. 202), “é um efeito produzido pelas operações que o 

orientam circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade 

polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais”, o espaço 

é um lugar praticado.  

Foi para a construção de um espaço, lugar de experiência que, com 

passo matuteiro – aquele que se anuncia respeitosamente e aos poucos se 

aconchega –, procuramos dialogar com o genius loci, o espírito do lugar.  

Penso no espírito, neste caso, como suas necessidades, suas aspirações.  

A filmagem dos encontros foi desenvolvida com a tentativa de registrá-

los em sua totalidade, no que diz respeito aos processos, focalizando corpo em 

movimento. Dessa maneira, foi possível obter um “retrato” da prática da dança 

circular de uma vez. A filmagem, conforme Lahud (1993), é a linguagem viva 

das coisas, onde o próprio corpo na roda de dança é quem comunica sua 

experiência.  Na filmagem pode-se obter uma tradução da temporalidade e dos 

significados e dos sentidos dos movimentos. 

Foi de grande importância a utilização de materiais plásticos para 

aquelas produções onde os dançarinos pudessem expressar os significados da 

prática da dança. O recurso dos materiais plásticos para expressão de 
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sentimentos é de grande valia, uma vez que a linguagem verbal, por vezes não 

dá conta, o que só seria possível dizer recorrendo a uma linguagem da arte 

(ANDRADE, 2000).  

As produções em modelagem e colagem também possibilitam 

representar imagens sem sufocá-las, dando evasão a elas, ao mesmo tempo 

em que traz os significados dela para si. A expressão plástica finda por 

sintetizar os sentimentos que se (inter)cruzam à medida que são materializados 

e recebe do seu autor um nome substancioso. Trata-se de um exercício de dar 

uma forma a imagens de dentro, como quem busca visões de olhos fechados 

num pensar por imagens, como bem fala Calvino (1990).  

As histórias dos dançarinos participantes e seus contextos foram 

conhecidos por meio da entrevista semiestruturada, na qual se pode revelar 

questões elucidativas para condução, escolha dos procedimentos, 

compreensão e análise da pesquisa. As questões foram abordadas tendo como 

fio condutor a linha de vida, permitindo um ambiente propício no qual os 

dançarinos participantes se sentissem à vontade para dizer de si (MACEDO, 

2000). No decorrer da narrativa, sugerimos elucidações dos momentos que 

envolviam as atividades de lazer, educação, desafios da infância, adolescência 

juventude, trazendo também desafios para o futuro.  

A espontaneidade da fala dos participantes da pesquisa foi importante 

para que resgatassem da memória fatos que lhes chamavam atenção, sem que 

estes estivessem diretamente relacionados com a deficiência visual. As falas 

referentes à deficiência visual surgiriam com naturalidade. Não era a história de 

uma pessoa com deficiência visual que estava sendo falada e ouvida, mas a 

história de uma pessoa, as questões sobre o diagnóstico relacionado à 

deficiência, idade e atividades que desenvolviam em um momento específico 

fora do atelier.  

 Tratando-se de uma atividade em grupo, as suas impressões eram 

manifestas também no grupo, por isso, a entrevista de cunho coletivo foi, em 

boa medida, importante (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Dessa forma, foi possível 

perceber o que o grupo sentia e de que modo a dança circular proporcionava 

novas percepções.  
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1.1 Lugar e os dançarinos participantes: narrativas e a consciência de si 

 

A constituição do Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do RN 

(IERC) como lugar de pesquisa remonta ao período do Estágio de Conclusão 

do Curso de Graduação em Artes Plásticas, no ano de 2006, quando demos 

continuidade à prática da dança por mais seis meses. 

O IERC foi criado em 1952, por iniciativa do Dr. Ricardo César Paes 

Barreto, que se sensibilizou com a situação de abandono das pessoas com 

deficiência visual que procuravam o Posto de Saúde no qual ele trabalhava. 

Seu objetivo era promover alguma ocupação aos que o procuravam, com 

oficinas de artesanato e música.  

No decorrer desses sessenta anos, o IERC tem procurado trabalhar 

para uma nova inserção social da pessoa com deficiência visual, oferecendo 

diversas atividades pedagógicas, tais como: leitura e escrita em braile, sorobã, 

reorientação e mobilidade, estimulação precoce, atividades da vida diária, 

aulas de artesanato, natação, música, teatro e informática. Além disso, atende 

as crianças com o ensino regular até o 5º ano.  

O atual momento do IERC configura-se como uma mudança mais 

efetiva no conceito de educação especial para educação inclusiva. Essa 

passagem acontece à medida que as portas se abrem para novas interações 

sociais, tanto preparando os alunos e usuários do Instituto para se inserirem 

com autonomia na sociedade, como também para fomentar atividades que 

convidem a sociedade para dentro da instituição. Nesse paradigma, o IERC 

tem ampliado suas ações ao se tornar um ponto de fomento à cultura como 

Ponto de Cultura Evidência Cultural.   

A escolha do IERC como lugar de pesquisa foi elucidada por se tratar 

de um lugar ao qual recorrem as pessoas com deficiência visual por motivos 

diversos: educação, socialização, cultura, trabalho; portanto é um lugar de 

referência. E, sendo frequentado por pessoas que vivem experiências 

semelhantes, tanto de exclusão como de modos de apreensão do mundo, 

poderíamos experimentar a prática da dança circular e objetivar os seus efeitos 
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na ampliação dos movimentos com características específicas ao contexto em 

que estão inseridas. 

Selecionamos oito dançarinos que estiveram presentes em mais da 

metade dos encontros e que estiveram também presentes nos encontros 

preparatórios, quando elucidamos as razões desta pesquisa. Contudo, 

mantivemos o atelier aberto durante todos os encontros, permitindo a 

participação de todos que sentissem o desejo de dançar, ainda que a decisão 

de entrar na roda surgisse após ter iniciado as atividades do atelier, não seria 

impedimento para o ingresso de novos participantes. De outro modo, 

estaríamos novamente cerceando a dança e a experiência da dança circular, 

fugindo às concepções que permeiam este trabalho. Ademais, a participação 

de dançarinos passantes permitiria muitos aprendizados pelas mudanças que 

estes causavam à roda.    

O número de dançarinos do atelier chegou a 17. Com a frequência 

média de 7 dançarinos, os quais participaram de 10 encontros (2 horas cada 

encontro), compartilhando 8 danças, as quais serão detalhadas no próximo 

capítulo, no contexto da descrição do atelier.   

Adiante apresentaremos os dançarinos participantes: Mada, Sane, 

Bela, Poa, Fedo, Nato, Ada e Edi. Vale acrescentar que as análises e 

conclusões deste trabalho foram conhecidas e aprovadas pelo o grupo, e só 

então, solicitamos a assinatura da autorização de divulgação das falas e 

imagens.  Neste momento, tivemos a autorização para explicitar os nomes. 

Contudo, daremos nomes fictícios aos dançarinos participantes. Edi, 34 anos, 

está no IERC há sete. Interrompeu seus estudos na quarta série do Ensino 

Fundamental quando foi diagnosticada retinose pigmentar, que afetou sua 

capacidade de ver quase que totalmente. Ela narra uma infância tranquila e 

afirma que só depois do diagnóstico é que sua visão se torna um problema. As 

atividades da escola, até então, eram desenvolvidas com esforço, mas era 

possível realizá-las.  

A decisão de ir para uma Escola Especial, dedicada ao ensino 

exclusivo de pessoas com deficiência visual, veio com o diagnóstico. Edi conta 

que precisou “repetir tudo de novo ao ingressar no IERC”. Embora lacônica em 

suas palavras, não deixa de se pronunciar quando solicitada, mesmo com 
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silêncios. Começou a frenquentar IERC entre os 12 e 13 anos de idade, 

considerando muito difícil a adaptação, pois estranhava a forma “como os 

meninos andavam segurando nas paredes”, disse Edi. Aos 17 anos foi 

trabalhar num laboratório de medicamentos e, por essa razão se afastou do 

Instituto, voltando dez anos depois. Conta que vai a festas e à praia na 

companhia de suas irmãs e que não tem problema em sair sozinha.   

Ada tem 31 anos e faz parte da seleção do Rio Grande do Norte de 

Golbol, um esporte que, como no futebol, consiste em marcar gols no campo 

da equipe adversária. Na Associação dos Deficientes Visuais do Rio Grande do 

Norte - ADEVIRN, também faz judô e capoeira. Já no IERC, ela tem aulas de 

música e informática. A manifestação da esclerose múltipla afetou a visão 

completa do seu olho esquerdo e gerou um comprometimento no seu olho 

direito.    

Em 2008, esteve no IERC por um curto período de tempo, retornando 

em 2010. Obteve a aposentadoria de enfermeira antecipada e lamenta correr o 

risco de perder este seu direito, caso apareça um trabalho, uma vez que o 

benefício é modesto e exige complementação. Manifesta o desejo de continuar 

trabalhando na área da saúde, talvez como psicóloga.  

Ada lamenta seus esforços para aprender o novo modo de se 

locomover e desenvolver as atividades com autonomia e, estranhamente, ser 

mal interpretada por isso. Sua infância foi de brincadeiras. Já a adolescência foi 

muito restrita à doutrina da igreja, quando as roupas que usava marcaram a 

repressão que sofria. “Hoje não quero nem ver um vestido. Dei todos e agora 

só uso calças”, diz Ada. 

Dos 20 anos de Nato, contam-se doze no IERC, onde atualmente faz 

aula de mobilidade.  Não frequenta outro lugar e depende da mãe para chegar 

à instituição. Ela gosta de acompanhá-lo, disse ele. Não pensa em trabalhar, 

“não tem trabalho pra gente como eu”, disse Nato. Deseja casar e ter filhos. 

Perdeu a visão em virtude do glaucoma congênito. Fala do glaucoma como 

algo inevitável, dizendo ter feito “três cirurgias e duas operações”.  

Fedo tem 25 anos. Relatou que “perdeu” a visão ao nascer. “Minha 

córnea se partiu em cinco pedaços e ficou tudo preto”. Ingressou no IERC com 

21 anos. Até então não fazia nenhuma tarefa em casa, onde a mãe cuidava de 
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tudo e por isso não foi fácil aprender a ter autonomia nas atividades simples da 

casa. Contudo, isso não anulou a sua satisfação de aprender. Seu pai e seus 

dois irmãos são lembrados como pessoas que o estimularam a se expressar 

com gestos, o que lhe dá uma facilidade de comunicação. No IERC, sua 

primeira escola, tem aula de braile, informática e já praticou golbol.  

Poa tem 25 anos e está no IERC há 15. Ficou cega aos 9 anos em 

virtude de um craniofaringioma, que precisa ser acompanhado continuamente. 

Narra a infância com entusiasmo e lembra-se de suas brincadeiras de menina. 

A doença afetou abruptamente seus olhos, obrigando-a a aprendizagens 

totalmente novas de um momento para o outro. Expressa muita gratidão aos 

pais, dizendo que tem ao seu lado dois anjos.  

Junto às atividades desenvolvidas no IERC, também frequentou a 

escola pública, deixando os estudos por não compreender os enunciados das 

tarefas solicitadas pela professora. Participa de todas as atividades que são 

oferecidas no Instituto, inclusive, foi aluna das aulas de dança circular, 

desenvolvidas em 2006. Atualmente, é integrante do grupo de teatro. Poa 

sempre coloca em prática os conhecimentos dos cursos que faz. Com os 

conhecimentos da aula de vídeo, ministrada por Renato Maia, fruto de sua 

pesquisa de mestrado pela UFRN, Poa, junto a outros colegas, assumiu o 

registro fílmico do atelier desta pesquisa. Fazer o que gosta são seus planos 

para um futuro que acontece no dia a dia. Enfatiza que não deseja fazer outras 

atividades fora do Instituto porque “aqui no Instituto eu posso ser como sou”, 

disse Poa.  

Bela tem 26 anos e é mãe de dois filhos. No IERC participa das aulas 

de braile, informática e artes. Não guarda boas recordações da infância. A sua 

passagem pela escola foi marcada por atitudes depreciativas dos colegas 

diante da sua dificuldade de ler. Glaucoma e miopia foram o diagnóstico dado 

ao seu comprometimento nos olhos.  

Bela relata a dificuldade de conseguir trabalho, do descrédito dado ao 

desempenho das tarefas que faz e da falta de solidariedade “diante de uma 

dificuldade que qualquer pessoa está sujeita”, disse. Sua fala é marcada por 

experiências da descriminação que sofre: “o que eu acho pior é todo mundo 
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ficar me lembrando que eu sou cega. Eu sei que sou cega. Eu só preciso ter 

oportunidade de fazer o que eu sei fazer”.  

Bela levanta muitas indagações sobre o comportamento das pessoas 

que se recusam a ajudá-la com uma informação. “Acho que pensam que sou 

um marginal. Não sei? Será que é porque eu fico coçando o olho e ele é um 

pouco estrábico? Será?”. Afirmou que nunca teve experiência de dança e o 

lugar que frequenta fora do IERC é a igreja da qual faz parte. Atualmente está 

trabalhando como recepcionista na Associação de Deficientes Visuais do Rio 

Grande do Norte - ADVIRN.  

Sane tem 39 anos. Está há cinco anos no IERC. Em consequência do 

diabetes, ela desenvolveu retinose, que levou à perda total da visão. Seu rim 

também ficou comprometido e ela necessita fazer hemodiálise periodicamente. 

Refere-se a esses dias como algo “[...] muito pior que ser cega”. 

 

Eu sou cega, mas eu faço tudo, boto brinco, tiro brinco; me arrumo, 
escolho minha roupa e até vejo o que não via antes. Mas a 
hemodiálise [...] a gente não pode fazer nada. Fica parado na cadeira 
vendo a hora passar. Aqueles fios todos. Tenho tontura [...] Isso é 
que é ruim (SANE). 

 

No interior, ela teve uma infância com brincadeiras típicas e uma vida 

de muita fartura e muito trabalho. O comércio do pai envolvia todos da família. 

É a única mulher dos quatro filhos. No entanto, o universo masculino e uma 

mãe severa não impediam que vivesse as aventuras da juventude. O apoio do 

“pai-amigo”, como a ele se refere, facilitou sua participação em festas, passeios 

e outras atividades próprias da idade. A retinose marca sua vida adulta, 

fazendo com que ela aprenda com o escuro, com a solidão, com outras 

situações que a fazem descobrir seu potencial diante do novo modo de 

apropriar-se do mundo e dialogar com ele: “Vou me batendo e vou andando”. 

Diz que sem a visão não tem mais vergonha e que agora fala com as pessoas 

sempre brincando, o que antes não acontecia.  

Mada é uma mulher de 43 anos. Enquanto fala sobre sua vida no 

interior onde nasceu, percebemos imagens no seu corpo que mostram as suas 

histórias. São muitas as experiências junto a seu pai na agricultura. Veio morar 

na cidade em decorrência de algumas dificuldades enfrentadas pelo pai. Em 
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Natal teve uma filha e assumiu sozinha a educação dela, se esforçando para 

que nada faltasse. Trabalhou como empregada doméstica e hoje tem um 

benefício que a deixa tranquila. Ao perceber que estava perdendo a visão, dizia 

para si: “eu não vou passar necessidade enquanto meu pai estiver vivo. Eu 

volto pro interior porque eu sei plantar feijão e colher feijão, sei plantar algodão 

e colher algodão, vou pro rio e pesco o peixe”.  

Sobre a análise das narrativas dos dançarinos participantes da 

presente pesquisa, constatações marcantes foram feitas sobre os efeitos da 

dança nas suas vidas e capacidades. Mais adiante, contudo, será feita essa 

análise de suas capacidades e dos preconceitos que enfrentam. Vale 

acrescentar que a cada encontro no atelier a necessidade de especificar o grau 

de deficiência se tornava mais difícil e, por vezes, dispensável. Estávamos em 

interação, em diálogo permanente, nos valendo de modos diferentes de 

comunicação, este era o ponto de partida. Por essa razão, não adentramos na 

deficiência visual de cada um, nem em que época se desenvolveu.  

 

 

1.2 Sentidos de ver: ver de corpo e alma 

 

A jornada de hoje não é uma reprodução da 
jornada de ontem. As sensações, os 
comentários, as emoções ou os gestos da 
véspera não se decalcam na jornada 
presente. Amontoam-se poeiras de 
diferenças essenciais para a existência do 
sujeito, e não menos fecundas para o 
investigador do que a trama remanescente 
que traça seu fio condutor através do tempo.  
 

(David Le Breton) 
 

 
O processo de consciência e de inserção no mundo exige o 

conhecimento das conceituações que definem nosso modo de agir diante da 

cegueira. Essas palavras com que significamos o outro e somos significados 

continuamente. O corpo é uma construção simbólica, diz Breton (2011). Por 

essa razão, enveredar pelo campo das conceituações de cegueira é como 

percorrer um labirinto. Optar por um ou outro caminho pode colocar em risco 

possibilidades de aprendizado. Por isso, é mais assertivo iniciar a caminhada 
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aprendendo com o labirinto, perdendo-se e se achando, pondo em dúvida as 

verdades e se esvaziando delas. A começar pela desconstrução da palavra 

cegueira, da palavra escuridão, da palavra perfeito e outras correlacionadas, 

porque algo nos move dentro de cada palavra, porque delas somos feitos e são 

elas que fazem a práxis. Importa, portanto, desconstruir palavras e sentidos.  

Tirésias, figura mitológica capaz de transitar do feminino ao masculino, 

ilustra a cegueira de três formas. Como castigo, quando Tirésias ficou cego 

mediante a ira de Hera, quando este declarou que Zeus a amava mais do que 

ela a Zeus. Como ser sobrenatural, pois Tirésias se tornou capaz de prever o 

futuro, visto que no mesmo evento Zeus o compensou, pelo castigo que 

recebeu da deusa, o tornando vidente, no sentido mitológico. E nesse gesto de 

compensação, subjaz o cego como coitado ou pessoa desqualificada, 

estigmatizada. 

Foi o cego Tirésias quem ajudou Édipo a trilhar o caminho do 

autoconhecimento numa jornada que o levou ao apaziguamento com sua 

culpa, elevando-se acima do bem e do mal. Édipo chegou a cegar seus 

próprios olhos em busca de ver a si mesmo. Seu gesto coloca a cegueira 

também como metáfora do autoconhecimento (SALIS, 2003).  

Nas Escrituras registra-se que Tomé, discípulo de Cristo, precisou “ver 

com as mãos” que Cristo estava vivo, gesto que imputaram como de 

desconfiança, quando, no entanto, o gesto demonstrava que podemos ver com 

outros sentidos. Saulo era cego enquanto perseguidor de Cristo e, ao conhecer 

a “verdade”, passa da escuridão para a luz, assim diz as Escrituras.   

A mitologia é ilustrativa da forma como a sociedade concebe a 

cegueira. Ao cego estão associados adjetivos que o conceituam como pecador, 

místico, aberrante, coitado, ser invisível. Outros que não são pronunciados: 

inquietante, denunciador, indesejável, desafiador, espelho quebrado.  

A maioria das conceituações da cegueira apresenta um conteúdo 

depreciativo. Quando relacionado a um dom sobrenatural, coloca-se a cegueira 

num outro extremo, não menos ultrajante, pois traz em si a negação do sujeito 

da mesma maneira.  

Assim, conceituar a cegueira ou a deficiência visual numa perspectiva 

clínica não diminui o peso que ela carrega, tampouco dá conta da 
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complexidade do que seja ver, tornando um componente do sentido da visão 

responsável pelo ver.  

Mediante a observação de níveis diferentes de desempenho visual da 

pessoa com deficiência visual, a Organização Nacional de Cegos da Espanha 

assegura que 

 
É de acordo considerarmos como cegos aquelas pessoas que nada 
veem através dos órgãos da visão ou que somente têm uma pequena 
percepção de luz que as torna capazes de distinguir entre luz e 
escuridão, porém não a forma dos objetos (SILVA, 2008, p. 35). 

 

A mesma autora infere sobre o ver quando afirma o ver: “[...] como um 

ato de olhar decorrente do conjunto das diferentes instâncias sensoriais que 

envolvem a oralidade, o olfato, o tato, a audição que, principalmente, para as 

pessoas cegas [...]” (SILVA, 2008, p. 32). Isso põe em questão novamente o 

lugar do olho no corpo e como ele “trabalha”.  

Se precisamos dos olhos para ver, o que vejo precisa ser identificado 

e, ao ser identificado, precisa ter sentido para a construção de registros 

imagéticos que possam fazer parte do acervo de memórias que nos valemos 

na nossa existência. Portanto, os nossos olhos não estão sozinhos.  O que vejo 

também está acompanhado de sons e silêncios, de cheiros, de texturas, de 

iluminuras, de calor, que são associados a significados construídos 

culturalmente e pela própria experiência pessoal. O que vejo me diz de uma 

história que engendra conhecimentos, metáforas, funcionalidade.  

Contudo, o conceito que finda predominando nas formas de conceber 

as pessoas com deficiência visual é aquele que oferece características 

específicas do comprometimento total ou acentuado do funcionamento do 

globo ocular. Contudo, esse olho, essa espécie de globo, pequeno planeta com 

pinturas do lado de fora, traz dentro de si outras pinturas que não se veem: 

imagens do mundo, inventadas ou não.  

Além disso, o modo como a poeta Cecília Meireles define a anatomia 

do olho, trata de algo que está do lado de fora e do lado de dentro. Dentro e 

fora do olho está a poesia: essa é a anatomia do olho humano.  

 
O Olho é uma espécie de globo, 
é um pequeno planeta 

[P1] Comentário: Seria legal 
vc colocar a referência do poema 
(ano, pg.) 
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com pinturas do lado de fora. 
Muitas pinturas: 
azuis, verdes, amarelas. 
É um globo brilhante: 
parece cristal, 
é como um aquário com plantas 
finamente desenhadas: algas, sargaços, 
miniaturas marinhas, areias, rochas,  
naufrágios e peixes de ouro. 
Mas por dentro há outras pinturas, 
que não se veem: 
umas são imagem do mundo, 
outras são inventadas. 
O Olho é um teatro por dentro. 
E às vezes, sejam atores, sejam cenas, 
e às vezes, sejam imagem, sejam ausências, 
formam, no Olho, lágrimas.  
 

 

O olho configura-se como metáforas infindas do êxtase da percepção. 

Olho e coração. Olho e alma. O olho e jeito de ser. Olho e espírito. Olho que 

toca, olho que tira a razão. A riqueza de significados dá ao olho um lugar de 

destaque na nossa língua e o faz até ser pensado como a gênese do 

imaginário. Contudo, a construção de imagens configura-se como um processo 

inventivo, criativo, e interações que se move para ver para dentro e para fora 

do corpo e, assim, cria imagens de mundo. O olho presenteia a percepção com 

a experiência da luz, contudo a experiência do mundo vivo se dá pelos 

sentidos.  

Um ver tão diverso esvazia as definições da cegueira que como 

ausência total de luz, como assinala a fisiologia, ou mesmo se torna 

insuficiente classificar em parâmetros variados as dificuldades que envolvem o 

funcionamento dos olhos nas possibilidades de ver, numa determinada 

distância ou numa amplitude nomeada de acuidade visual. 

Não negamos que esse ver de olho não seja importante para viver num 

universo de imagens visuais que povoam o dia a dia, uma vez que o mundo 

tem sido construído para que seja vivido a partir dos olhos e para quem tem 

olhos, como lembram Vigotsky (1997) e Breton (2011).  

A ênfase nos olhos também está nas tramas do pensamento 

investigativo, minucioso, científico que andava lado a lado da ênfase também 

da identificação do indivíduo pelo rosto que surge no século XIX (BRETON, 

2011). 



  
 

42 
  
   

 

 
 

Ter um comprometimento nos olhos, olhos que são responsáveis pela 

investigação minuciosa dos fatos, significa não atender as exigências do 

modelo dominante da sociedade no paradigma da ciência. A deficiência era 

tida como desqualificação do sujeito e dessa forma se obstruía oportunidades 

para viver o mundo à sua maneira e explorar os bens construídos socialmente.  

Para Breton (2011), a pessoa com deficiência se percebe como pessoa 

“normal”, a sociedade é quem promove seu apagamento por meio de gestos, 

ações, palavras. Para ajudar a compreender essa patologia social, Breton traz 

à pauta a pessoa com deficiência como aquela que revela a fragilidade 

humana, aquele que coloca à mostra as imagens assombrosas cultivadas no 

imaginário. O outro que não queremos ver revelado. Como se ao olharmos 

num espelho a imagem de nós mesmos provocasse inquietações por não 

querer ser o reflexo que está diante dos olhos e nem deseja enfrentar as 

reflexões provocadas por ele. A negação da pessoa com deficiência seria a 

forma mais fácil de fugir desse conflito. 

Bavcar (2003), na mesma linha, traz modelos arcaicos de deficiência 

que estão presentes no inconsciente coletivo, permitindo uma integração da 

deficiência por meio dos mitos.  Dessa forma, a deficiência revela o mito e o 

mito revela a deficiência. Somos deficientes da vida eterna desde a aurora da 

humanidade, somos acorrentados na rocha em virtude de nosso próprio 

inacabamento, por não podermos tudo como no mito de Prometeu, corpo 

preso, deficiente motor. Ainda de acordo com o autor, são deficientes 

temporais todos aqueles não nascidos para o sacrifício aos deuses. Bavcar 

(2003) apresenta o cego ou a pessoa com deficiência visual como aquele que é 

interditado pela guerra, pela falsa moralidade, pelo progresso: O espelho 

partido na história. 

Esse desvio da deficiência visual compromete as nossas interações, 

relações, convívios, aprendizagens, enfim, nossa elevação. Silva (2008) 

enfatiza que se torna importante conhecer a deficiência visual para que 

possamos estabelecer diálogos com as pessoas com tal deficiência. A mesma 

autora apresenta dados importantes sobre as relações existentes entre a 

deficiência visual e os problemas sociais.  
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Para compreender melhor a deficiência visual, jamais poderemos 

observar essa condição isoladamente. Não há uma pessoa com uma 

deficiência, mas há pessoas em situação de múltiplas deficiências sociais e 

culturais. Ademais, cada pessoa vê de modo único, onde a percepção é o 

grande olho, logo é um risco teorizar sobre o modo de o outro ver.  A respeito 

do modo que a pessoa com deficiência vê, Porto (2005, p. 35) esclarece que 

“[...] só ele pode falar, pois somente ele pode percebê-lo pelo seu corpo [...]”.  A 

mesma autora elucida  

 
Para me dar conta do que é ver e sentir, além do visível e do 
sensível, preciso estar junto deles para se tornarem compreensíveis 
diante do seu sentido de sua essência, tanto o vidente quanto o cego 
vivem o mundo pela possibilidade que de cada um tem para 
percebê-lo, além do ver com os olhos e sentir com os sentidos 
(PORTO, 2005, p. 35). 

  

É na sociedade e em cada um de nós, como representação do social, 

que a deficiência torna-se um problema. É na construção e na força renovada 

pelas nossas atitudes que os estigmas dirigidos à pessoa com deficiência são 

reproduzidos continuamente, que reduzem o estar junto do que é visível. 

Diante disso, o comprometimento da aprendizagem da pessoa com 

deficiência visual está mais para a falta de acesso às experiências em 

sociedade, uma vez que, nas interações sociais é que são construídas 

situações de superação dos desafios solicitados pela deficiência. Do ponto de 

vista sócio-histórico, as interações, a cooperação, a mediação, as relações, as 

experiências concretas, os desafios, o uso da linguagem permitem à pessoa 

com deficiência visual não somente aprender ou desenvolver, mas, sobretudo, 

usufruir do seu direito de ser.  

Para Silva (2002, p. 130), “o conhecimento do mundo chega à criança 

cega através de uma interação na qual intervêm os sentidos, o sistema motor e 

os sentimentos da criança com as pessoas e os objetos que a rodeiam”. Deve-

se, então, compreender a deficiência visual do ponto de vista da existência, do 

mundo vivido, do estar no mundo vivendo o corpo na sua totalidade; dessa 

forma, paradoxalmente, a deficiência visual perde o sentido porque a pessoa 

com deficiência visual “[...] embora não veja com os olhos, é um ser humano 

vidente e visível, cujo corpo, na sua relação com o mundo, na sua totalidade, o 
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faz ver e sentir sua essência e existência nesse mundo”  (PORTO, 2002, p. 

49). Dessa forma, a capacidade de “redimensionar” o modo de ver, de se 

recriar continuamente, de fazer do movimento dança, é uma condição que nos 

afirma como humano. 
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1.3 Em movimento para se fazer dança: entre Freire e Merleau-Ponty 

 
Mas de repente, como fauno antigo, Joca 
pulou na sala e principiou a dançar. A sua 
alma nativa esquecida por um momento na 
própria terra, entre gentes de outro mundo. 
Arrebatado pela música que lhe falava às 
mais remotas e imorredouras essências da 
vida, o mulato transportava-se para longe de 
si mesmo e transfigurava-se numa altiva e 
extraordinária alegria. Nesse momento a 
orquestra podia parar fazer um silêncio que 
desequilibrasse tudo, Joca não percebia a 
falta dos instrumentos, pois todo ele, no seu 
corpo triunfal, na sua alegria rara, no 
impulso da sua alma, vivendo, espraiando-
se na velha dança da raça, todo ele era 
movimento, era vibração, era música. 
 

(Graça Aranha, 1902). 
 

 
Em Freire encontraremos uma compreensão de movimento que é 

sinônima da própria vida, das condições concretas que nos cercam, do modo 

como nos apropriamos do mundo, da maneira como nos relacionamos e 

percebemos os outros, a nós mesmos e tudo que nos cerca. É falar também de 

como o mundo se apresenta em (com)figurações de movimentos de 

experiências que se tornam fonte de conhecimento, acervo de saberes, 

alimento da alma. 

Suas provocações são desequilibradoras do que nos imobiliza e de 

fazer reboliços no que nos acomoda. Sem dúvida, as palavras de Freire 

tendem a provocar deslocamentos no centro do nosso ser. A sua pedagogia 

vem como um soco no estômago na nossa presença no mundo. Ela fala do 

fazer a existência, em que todos os homens e mulheres não só possuem o 

direito a essa artesania, como ainda são responsáveis pela sua feitura. Dessa 

forma, ele faz provocações à acomodação, à estagnação, à paralisia, ao 

silêncio oco. Situações que nos fazem lembrar de corpos afetados de uma 

percepção muda2.     

Ao colocar e recolocar e deslocar homens e mulheres dessa maneira, 

Freire (1987) desencadeia uma série de reflexões sobre o lugar que ocupamos 

no mundo, mediante a conscientização e seu exercício. Enfim, mediante o ato 

                                                 
2 PERCEPÇÃO MUDA  
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de trazer à presença o que se esconde, e que, no entanto, oprime revelando o 

que rege ações e a condição no mundo, de modo que nos tornemos capazes 

de subverter o que nos impede de ser. No entanto, trazer à presença não 

implica em um distanciamento que nos desloca do corpo.  

Desse modo, Freire anuncia a sua pedagogia como possuidora de dois 

momentos. O primeiro, quando os oprimidos vão percebendo quais são as 

forças que os impedem de ser e, tal percepção é geradora de atitudes 

compromissadas com o próprio fazer histórico; e o segundo, quando este fazer 

é transformador da sua condição para uma nova posição no mundo (FREIRE, 

1987). Esses dois momentos acontecem um dentro do outro e se revelam na 

práxis, a qual “[...] é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo” (FREIRE, 1987, p. 38). O pensar e o agir se engendram em um 

continuum estado de ser que está sendo.  

No desdobramento do desvelar o mundo, o autor nos convida a pensar 

sobre nós mesmos, que não é apenas um encontro com o si mesmo, mas o 

encontro com o si mesmo e com o outro, considerando a importância factual de 

fazermos nós mesmos a nossa história quando intervimos e transformamos o 

mundo.  

No decorrer da Pedagogia do Oprimido, o autor ainda professa uma 

pedagogia que promova a libertação e a crença na sua própria capacidade. E 

adverte: “De tanto ouvirem de si mesmo que são incapazes, que não sabem 

nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem 

em virtude de tudo isso, terminam por se convencer de sua “incapacidade” 

(FREIRE, 1987, p. 50). Por essa razão, é importante que os oprimidos se 

descubram e saiam da condição em que se encontram. É olhando para si, 

refletindo sobre sua condição que o oprimido se percebe capaz, restaura a 

crença em si mesmo, imbuído na luta para a transformação de si e do contexto 

em que se insere. 

À luz dessa análise e, portanto, com base na teoria freiriana, elegemos 

como o primeiro movimento: o movimento de percepção de si. No movimento 

de consciência de si mesmo, encontramos o movimento de rompimento ao que 

paralisa, estigmatiza e ao que não permite ser si mesmo e ser o que somos 

porque somos gente com todas as singularidades, potencialidades e 
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fragilidades existentes na nossa espécie. Gente com toda capacidade de 

pensar sobre nossas aspirações, limites e modos de superá-los sem que, para 

isso, precise negá-los, escamoteá-los, mas antes que possamos aprender e 

ensinar com e a partir dessas limitações.  

É, ainda com o autor, rompendo com as forças que nos impedem de 

ser que nos libertamos e nos comprometemos com nossa participação na 

transformação da realidade que exclui, oprime e nos demite da vida (FREIRE, 

1987).  

Esse movimento de pensar sobre si é que possibilita transmutar da 

consciência ingênua – que descansa num pensar passivo, no qual predomina a 

aceitação e acomodação da realidade posta – para uma consciência crítica que 

debulha as razões do que nos paralisa e conduz à criação (FREIRE, 1999).   

Nesse mesmo movimento, de voltar-se para si, resvalamos em outro, 

que diz que o que nos oprime também se encontra instalado no nosso ser. O 

reconhecimento do opressor no oprimido puxa o fio da assunção da libertação 

pelo oprimido. A esse respeito, diz o educador: “Somente na medida em que se 

descubram ‘hospedeiros’ do opressor poderão contribuir para o partejamento 

de sua pedagogia libertadora” (FREIRE,1987, p. 32).  

Quando nos percebermos excluídos e trazemos à discussão a 

exclusão, identificamos que as diferenças, por mais que se distanciem da linha 

da normalidade, não poderia tornar-se objeto de anulação entre os humanos. 

Portanto, é no conhecimento e reconhecimento de que sou excluído, que me 

construo e reconstruo a minha condição humana. Conforme o educador,  

 
Somente os seres que podem refletir sobre sua própria limitação são 
capazes de libertar-se desde, porém, que sua reflexão não se perca 
numa vaguidade descomprometida, mas que se dê no exercício da 
ação transformadora da realidade condicionante (FREIRE, 2006, 
p.78).   

 

Por isso mesmo não podemos desconsiderar o que dizem aqueles que 

desumanamente destituem o outro da sua humanidade e ainda pensam ser 

humanos agindo dessa forma (GOFFMAN, 1988). É preciso se colocar de 

frente das condições postas e impostas sobre nós, representadas na sociedade 

e conhecer sem medo as nossas limitações, para que possamos defender a 
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diferença como um direito e observar, como diz Bavcar (2003), se é que ela 

não é tão somente uma deficiência social.   

Trata-se, então, de reconhecer os limites para que haja superação; os 

inacabamentos como móbil para ser mais; as diferenças, idiossincrasias e 

singularidades como assinaturas; as faltas como convite para renovar o 

espírito. Conhecer, inclusive, o que se impregna nas brechas das nossas 

inseguranças e obstruindo as infinitas possibilidades de ser o que se é, 

pronunciando a palavra e tornando-se ação. Trata-se, portanto, de deixar de 

ser margem para ser rio, fazendo o próprio curso, sangrando e rompendo 

barragens e inundando as margens que o aprisionam: ser rio riba que molha e 

se molha de mundo. 

Dessa forma, a descoberta mediante a conscientização encaminha 

para a descoberta do outro e de outros, num encontro de mulheres e homens e 

mundo.  Este outro que me revela, este outro semelhante, este outro diferente, 

este outro lugar que habitamos. Na autodescoberta encontramos o outro que 

se também faz junto conosco.  

Fala-se aqui do diálogo que não se exime do estranhamento desse 

outro, da surpresa de tê-lo, das ranhuras que fazem parte do diálogo que me 

fazem ver melhor. No diálogo, a “palavra vence a cegueira”, como disse 

Vigotsky (1997, p. 25). Assim, a pedagogia de Freire provoca um segundo 

movimento que nasce junto com a reconstrução de si a partir do diálogo e, 

portanto, em companhia, de acordo ou de coração, como sugere a palavra.  

Em experiências mais conscientes e libertas do opressor, tanto quanto 

possível, percebemos que este opressor não é mais coisa ou isto, mas alguém 

de mim, com o qual aprendo a dialogar mediante o reconhecimento de que 

estamos em relação no mundo. O diálogo delineia, então, o encontro de 

humanidades com o mundo para a tarefa comum de saber agir, de se ver no 

outro, de romper com os guetos, de perceber os limites das verdades, de que 

não sou autossuficiente e de que não estou só.   

 
Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os 
outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar, para chegar ao 
lugar de encontro com eles, Neste lugar de encontro, não há 
ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em 
comunhão buscam saber mais (FREIRE, 1987, p. 81).  
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Homens que se encontram e refletem sobre o seu estado e posição no 

mundo e não ficam impunes aos embates travados nesses momentos. Eles se 

descobrem e se encontram e novamente se descobrem e se encontram 

modificando-se e modificando a cada palavra pronunciada numa atitude de 

solidária criação. Juntos partem para ações incisivas na realidade concreta.  

Diante disso, elegemos a ação transformadora que parte desses 

sujeitos, que emerge de reflexões conjuntas como terceiro movimento que, 

junto com os outros dois enunciados anteriormente, orientam nosso modo de 

investigar o movimento. Para Freire (1987, p. 52), a reflexão que não tiver uma 

ação transformadora em si mesmo e no mundo é vã. A esse respeito, ele diz:  

 
Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos 
sobre suas condições concretas, não estamos pretendendo um jogo 
divertido em nível puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo 
contrário, de que a reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática.  

 

Desse modo, a transformação se faz desde o primeiro instante do 

exercício da conscientização e conduz ao anseio de mais descobertas que 

nascem nesses múltiplos diálogos de palavras reflexão-ação, movimento-

transformação. 

Os três movimentos acontecem um dentro do outro e se desdobram 

em outros tantos que não é possível contar sua progressão. No léxico do 

movimento, somam-se todos os verbos, porque o verbo assim é: movimento, e 

cada verbo soma-se, por sua vez, à matriz da vida vivida.  

Merleau-Ponty dá sustentação aos aspectos fenomenológicos do 

movimento, em que podemos encontrar questões que trazem o movimento 

como condição sine qua non do ser vivo e sensível. Para ele, a apropriação do 

mundo e nossas construções e aprendizagens se dão pelo corpo enquanto nos 

movemos. No movimento, pensar a consciência é pensar a percepção. Dessa 

forma, podemos dizer que a consciência tateia as coisas e a si mesmo. Assim,  

 
Quando eu olho livremente, na atitude natural, as partes do campo 
agem umas sobre as outras e motivam essa enorme lua no horizonte, 
essa grandeza sem medida que todavia é uma grandeza. É preciso 
colocar a consciência em presença de sua vida irrefletida nas coisas 
e despertá-la para sua própria história que ela esquecia [...] 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 60). 
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A consciência implica em um estado de atenção que nos convida a 

demorar naquilo que acena por eternos instantes de luz. Esse pouso, sensível 

e presente de consciência, fazem do hóspede hospedeiro daquele no qual se 

descansa a atenção. 

O movimento, para Merleau-Ponty, é um convite ao corpo em direção 

ao conhecimento. O movimento desenha com matéria viva a trajetória do 

conhecimento. As coisas se mostram e convidam o corpo que, movido por um 

desejo de possuir o objeto, estabelece uma interação dialogal. Dessa forma, “é 

preciso que o mundo esteja em torno de nós [...] como um conjunto aberto de 

coisas em direção às quais nós nos projetamos” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 

518). 

É, portanto, no movimento que estabelecemos interações com as 

formas culturalmente construídas no mundo e cheias de mundo, porque  

 
Nosso corpo, enquanto se move a si mesmo, quer dizer, enquanto é 
inseparável de uma visão do mundo e é esta mesma visão realizada, 
é a condição de possibilidade [...] de todas as operações expressivas 
e de todas as aquisições que constituem o mundo cultural 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 519). 

  

Portanto, o corpo precisa estar no mundo para se preencher dele. Sem 

esse encontro vivo e vivido na experiência nossa de cada dia, que nos coloca 

em contato com o tempo passado e o tempo “por-vir”, nem o corpo nem o 

mundo existiriam. 

Dizer-se vivo é apreender o mundo pelos sentidos, é movimentar–se 

em carne, em alma, em espírito. O movimento configura-se, então, como 

condição de apropriação do mundo, de desenvolvimento da percepção, de 

ampliação do conhecimento, de tornar-se cada vez mais conhecedor sensível 

de si mesmo, tanto quanto desconhecedor do que emerge a cada segundo 

nessas experiências do viver.  

Essas experiências, que não deixam impunes os atores envolvidos, 

modificam-se e aderem a novos significados. Porque, conforme Merleau-Ponty 

(1999, p.122), ter um corpo implica em “juntar-se a um meio definido, se 

confundir com certos projetos e se empenhar continuamente neles”. O corpo 

em movimento se traduz, portanto, em projetos de transformação.  
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O que em Freire foi possível sistematizar, em Merleau-Ponty não é 

possível distinguir os movimentos de consciência de si, de diálogo com o outro 

e de transformação.  

Diante disso, e colocando a deficiência visual no seio das reflexões 

sobre esse saber de si provocado pelas ideias de Freire de um lado, e as de 

Merleau-Ponty do outro, observamos que, é rompendo a paralisia que nos cega 

que vemos o que vemos porque temos corpo, porque estamos vivos e vemos, 

simplesmente, do nosso modo, porque a capacidade do humano ver ultrapassa 

o que dizem as construções cristalizadas do que é ver, do que é ser, do que é 

ser vidente, do que é ser visível.  

 
É preciso, pois, que alguma coisa no olhar do outro o assinale para 
mim como olhar de outro, sem que o sentido do olhar do outro se 
esgote na queimadura que deixa no meu corpo olhado por ele. É 
preciso que alguma coisa me ensine que estou inteiramente 
enredado, ser e nada, nessa percepção que toma posse de mim e 
que o outro me perceba alma e corpo (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 
77).  

 

Vemos porque aprendemos a sentir o mundo, porque nos lançamos de 

corpo inteiro em interações de pessoas, palavras, coisas, como quem vai ao 

encontro de fogueiras de experiências vivas. Somos videntes à medida que 

dispomos da nossa capacidade de perceber os significados do que se 

apresenta diante de nós. Somos videntes enquanto gente. Somos videntes na 

medida em que nos lançamos ao mundo, nos apropriando dele, conquistando e 

sendo conquistados.  

Somos videntes à medida que nos envolvemos em explorações e 

criações e nos fazemos como exploradores e criadores, pois há um círculo 

entre o ser vidente e visível “[...] que não faço, mas que me faz, este 

enrolamento do visível no visível pode atravessar e animar tantos outros corpos 

como o meu” (MERLEAU-PONTY, 2000, p.137).  

Em Merleau-Ponty não há corpo vivo que não seja vidente. A partir 

disso, sugere-se que não poderemos nos dizer deficientes e, desse momento 

em diante, diremos sempre deficientes, uma vez que a minha, a tua, a nossa 

capacidade de ver seja com os olhos ou de corpo inteiro, inevitavelmente, 

jamais será plena.  
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Ademais, todas as coisas podem se tornar ou serem visíveis ou não. 

Vemos enquanto marcamos a nossa presença no mundo e nos tornamos 

visíveis a partir dos significados impressos na nossa passagem e no ser sendo. 

Sou carne do visível, “[...] ser das profundidades, em várias camadas ou de 

várias faces, ser de latência e apresentação de certa ausência, é um protótipo 

de Ser [...]” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 133). 

O pensar merleau-pontyniano percorre caminhos que multiplicam a 

nossa capacidade de ver, que salta dos olhos para os outros sentidos por meio 

da reversibilidade do corpo. Quanto a isso, Nóbrega (2010, p. 63) elucida que a 

reversibilidade diz “[...] respeito à comunicação entre diferentes sentidos, como 

apalpação pelo olhar, o tato como visão pelas mãos, sempre relacionada à 

motricidade, a essa capacidade de se pôr em movimento”. Esse pensar nos 

coloca dentro de um ver corpóreo. E por outro lado, enquanto falamos, pode 

ser nosso cheiro que esteja dizendo, ou, talvez, nem o cheiro, nem a fala 

toquem em quem está diante de nós, mas os silêncios de nossos sentidos.  

Podemos ainda encontrar outra perspectiva do ver no conceito de 

estesia.  Em Nóbrega (2010, p. 95) vemos que  

 
Estesia é uma comunicação marcada pelos sentidos que a 
sensoriedade e a historicidade criam, numa síntese sempre 
provisória, numa dialética existencial que move um corpo humano em 
direção ao outro. Pela estesia do corpo é possível compreender a 
experiência vivida em suas múltiplas significações. 

 

O corpo, como se esférico, desliza e, arrebatado pelo que lhe toca, 

num êxtase da própria existência e diante do que o faz existir, existe junto com 

ele. E ele se aventura ao mistério do mundo com sua alma de menino.  

Merleau-Ponty (2000, p.142) nos diz: 

 

Quando, inversamente, partindo do corpo, me pergunto como ele se 
faz vidente, quando examino a região crítica de meu corpo 
estesiológico, tudo se passa, [...], como se o corpo visível 
permanecesse inacabado, aberto, como se a fisiologia da visão não 
lograsse fechar o funcionamento nervoso sobre si mesmo estando os 
movimentos de fixação, de convergência, na dependência do advento 
para o corpo, de um mundo visível que eles poderão, segundo se 
julga, explicar; como se, portanto, a visão viesse, de repente dar aos 
e aos instrumentos deixados  aqui e ali, no campo de trabalho, a 
convergência que esperavam [...].  
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É como se uma ruptura no vidente o impedisse de ver e ele, diante de 

sua limitação, se rendesse ao visível, permitindo-se e permitindo que se mostre 

e, nesse encontro, o não visto encontra lugar e significações ainda não 

experimentados no visível, como se um habitasse ao outro e parisse um novo 

vidente e visível. O ver extrapola a fisiologia do ver e se rende ao visível.  

Ser vidente e visível rompe com as forças que tentam negar a 

existência do outro, que concorrem para a coisificação do que, numa 

perspectiva humana, está em relação. Ser vidente e visível também não se 

trata de uma condição estável da vida, pois é preciso descansar os sentidos 

para se espantar outra vez com o mundo, e para que o mundo apaixonado e 

apaixonante se apresente como a última novidade aos que têm sentidos de 

ver.  

Romper as barreiras da paralisia é buscar compreender o espaço e o 

que ele apresenta, diz, contextualiza e, por que não dizer, é buscar 

compreendê-lo em profundidade. Os espaços são marcados pela 

transformação que sofrem com a nossa passagem e nós, inevitavelmente, 

somos marcados por eles.   

O enfrentamento da paralisia nos leva a ponderar sobre a nossa 

posição no mundo, de que modo nos deslocamos, o que nos convida, o que 

nos detém. A existência afirma-se para além do respirar e se engaja no mundo 

vivido por meio da sensibilidade 

A mobilidade, na perspectiva da existência, é um convite à experiência. 

É um jogo de sedução que envolve o corpo em sentidos e desejos que se 

deslocam do próprio corpo, se pondo em movimento como um marinheiro que 

aprende a remar com o mar. A capacidade de mover-se, motricidade e a 

facilidade de mover-se, mobilidade, engendram-se dentro da espacialidade 

animada (MERLEAU-PONTY, 1999). Portanto, o próprio movimento é a forma 

essencial de se tornar capaz e habilidoso no mover-se.  

Para Nóbrega (2005, p. 64), a motricidade está para uma 

intencionalidade motora que não acontece isolada, ela possui um fundo que o 

acompanha, pois 

 
O corpo não é um meio intermediário entre o mundo exterior e a 
consciência, mas possui uma inteligibilidade, uma intenção, um 
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sentido de totalidade que se manifesta no movimento e no 
entendimento simultaneamente, numa palavra, na motricidade. 
 
 

De acordo com essa autora, podemos pensar em um fundo onde corpo 

e mundo estão amalgamados e não há distância entre significação intelectual, 

simbólica, e significação cinética, entre o dado sensível e o entendimento.  Nos 

movemos, assim, em direção a significações e, enquanto nos movemos, 

saltamos adiante de nós.  

Para Lins (2001, p. 94), “a motricidade é o movimento interior, é estar 

em ação, é estar em direção ao outro. A motricidade é a intencionalidade, é o 

projeto, é a dimensão dos possíveis; mas é a intencionalidade operante, ou 

seja, é a possibilidade”. A motricidade configura-se, então com um ato de 

crescimento do humano, de apreensão do mundo por este e afetação deste 

pelo mundo. 

Dar conta de si no mundo e apreendê-lo é um movimento de rebeldia 

que impede de sermos para nós mesmos, de vermos por nós mesmos por 

meio das interações estabelecidas na existência. Rebeldia que nos coloca 

como sujeito, com particularidades próprias, no centro das próprias operações, 

intervenções, criações, apropriações que descrevem um movimento de 

congruências criadoras de outros movimentos.  

Somos, portanto, cada vez mais capazes de fazer, de ver, de criar para 

ser mais em apaziguamentos e desafios do nosso inacabamento, o qual não se 

insere numa posição determinista de ser inacabado por abandono, mas que 

nos honra como sujeitos da nossa própria feitura. Inacabado enquanto ser 

consciente dos próprios limites e da obrigação ao aprendizado permanente, 

obrigação da qual, segundo Charlot (2000), ninguém pode escapar. Ao 

dizermos inacabados, nos dirigimos em busca do que nos falta, anunciado pelo 

corpo; porque não podemos nos pensar como sujeitos cognoscentes sem nos 

pensarmos como corpos subjetivados, corpo lugar de aprendizagens.  

Se é a partir do que nos falta que encontramos inspiração para 

construir algo novo e, se por acaso, o que nos falta faz parte de um universo 

particular e, sobretudo, denunciado por um corpo diferente, tanto mais 

singulares serão nossas construções e contribuições, e também os desafios.  
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Quanto mais diverso for o modo de apropriação do mundo, tanto mais 

ricas serão as possibilidades de aprendizagens, portanto, mais rico será o 

universo de conhecimentos que poderemos provocar e compartilhar, a partir 

das nossas experiências e reflexões sobre elas.  

Ademais, o inacabamento se estende a todas as coisas, pois elas não 

esgotam os seus significados. Como exemplo, podemos ver que,  

  

Um objeto é um organismo de cores, de odores, de sons, de 
aparências táteis que se simbolizam e se modificam uns aos outros e 
concordam uns com os outros segundo uma lógica real que a ciência 
tem por função explicitar, e da qual ela está muito longe de ter 
acabado a análise (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 68). 

 

Se por acaso existisse alguém que não apresentasse nenhuma 

deficiência nos olhos e pudesse ver tudo, ainda assim, não poderia ver tudo o 

que pensa ver, pois cada objeto tem o seu segredo, tem o seu mistério e 

porque cada um só pode ver de sua forma.  

Somos todos igualmente videntes tanto quanto cegos. Somos videntes 

porque nossos olhos estão por todo lugar do nosso corpo e, por vezes, 

passeiam brincando de ser boca, de ser pele. Nossos olhos podem, inclusive, 

serem do outro que, por vezes, nos cegam. 

De posse da compreensão de ver nesse jogo de interações e de se 

perceber como ser complexo e particular, o movimento que conduz à 

consciência de si e do papel no mundo brota e instaura-se numa condição 

urgente em cumprimento de uma vocação criadora e transformadora enquanto 

humano. Trata-se, portanto, de um movimento de luta pela nossa 

humanização. 

Esses movimentos se configuram como o movimento de conquista da 

liberdade, por meio do qual nos libertamos num ato vivo, existenciado e de 

comprometimento com a transformação do mundo, através de um corpo 

sensível que se move, que dança.  

A conscientização e a percepção estão enroscadas uma na outra. Não 

existe consciência sem percepção, uma vez que, “[...] se sei onde estou e me 

vejo no meio das coisas, é porque sou uma consciência [...]” (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 67). Todavia, é importante que a nossa deficiência seja 
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revelada e integrada para nos misturarmos de tal maneira com nossos fazeres 

de modo que a deficiência se torne um modo de ser corpo. Integrar aqui, 

relaciona-se com o processo de reconhecimento de conteúdos que emergem e 

se transformam em forças que irão instituir uma nova ordem (JUNG, 1981).  

A atitude de integrar envolve o paradoxo de ter consciência para depois 

ignorar. Ao integrar o que nos falta, o que falta passa a “não existir”, 

possibilitando organização e reorganização a partir do corpo.  Parafraseando 

Merleau-Ponty (1999), sabemos da perda justamente enquanto a ignoramos, e 

a ignoramos justamente enquanto a reconhecemos. A integração da deficiência 

visual é uma porta aberta para novas criações. Na mesma linha, Vigotsky 

(1997, p. 21) acrescenta: 

 
La ceguera, al crear una nueva y peculiar configuración de la 
personalidad, origina nuevas fuerzas, modifica las direcciones 
normales de las funciones, reestructura y  forma creativa  y 
orgánicamente la psique del hombre. Por consiguiente, la ceguera es 
no sólo un defecto, uma deficiencia, uma debilidad, sino también, 
uma fuente de revelación de aptitudes; una ventaja, una fuerza (por 
extraño y similar a uma paradoja que esto suene!). 

 

A cegueira, para além do defeito, da deficiência, merece destaque 

como uma fonte reveladora de atitudes, uma força singular e diferenciadora 

que pessoas com deficiência visual lutam para fazer o outro enxergar. 

Dessa forma, quando felicitados com a consciência do potencial do 

nosso corpo, não nos opomos à criação e sim à conservação, à vida e sim à 

morte, não nos opomos à coragem de fazer diferente, mas buscamos 

curiosamente novos modos de estar inteiros no mundo, atentos à dança que 

está dentro e fora do corpo. Essa dança nos envolverá de tal maneira que 

faremos como Joca, que, ao escutar o som do Chorado, ritmo da sua terra, 

terra do seu corpo, gritou: “é o chorado, meu povo!” e, depois de hesitar por um 

momento, se pôs a dançar como um fauno antigo. 
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1.4 Dança circular e sagrada: unindo os mundos, aproximando as 
pessoas, celebrando a vida 

 
 

A dança toma conta do corpo e não sabemos dizer em que momento 

nossas células foram maceradas por ela numa marcha que se movimenta para 

fora do corpo. Então, buscamos compreender para deixá-la mais presente.  No 

que se refere à dança circular, trataremos da sua compreensão na medida em 

que percorrermos o caminho que delineia a sua presença na nossa história. 

Caminho este que nos faz compreender a dança circular como Porpino (2006) 

refere-se à dança, sendo esta um movimento poético e fazedor, revelador e 

conciliador das múltiplas dimensões da existência. 

Quanto às conceituações, estas nos escapam pelo fato de que essa 

dança está sempre em movimento – como diz Cascudo3 (s/d, p. 340): “Uma 

classificação abrangedora das danças é como uma jaula para conter as 

nuvens, os ventos, das aragens e dos furacões” –, pois se faz presente em 

todo lugar e muda de lugar e de forma continuamente e faz evocações diversas 

seja ao contexto histórico, cultural e/ou político. É a própria experiência da 

dança que constrói suas conceituações. Assim, a dança circular apenas 

oferece algumas pistas para a construção de um desenho fluido do que ela 

vem a ser.  

Mais que isso, a dança circular se dilui na história da humanidade 

desde os tempos mais remotos. Conforme Garaudy (1995) e Wosien (2000), 

antes da presença do ser humano na terra, tudo já bailava. O ser humano, 

portanto, foi convidado a fazer parte dessa dança durante o seu 

atravessamento no mundo, criando e transformando num engendramento da 

arte-trabalho-educação-cultura. A música, a dança, o teatro e as produções 

manufaturadas representavam o modo de ver e pensar tal engendramento. 

Essa dança, junto com outras linguagens, representa a relação do humano 

com o mundo, como ser no mundo, e a própria representação do mundo em si.  

                                                 

3 Não há registro de data na bibliografia utilizada. CASCUDO, Câmara. Dicionário do folclore 
brasileiro. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d. 
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O universo dança, a terra dança, o corpo dança no ritmo pulsante do 

coração acompanhado da melodia da respiração, em uma combinação 

emocionada que faz nascer a dança da morte, a dança do nascimento. Para 

Garaudy (1980), Wosien (2000), juntas, tais danças coreografam a dança da 

vida; juntas, entre o movimento e a quietude, a tensão e o relaxamento, a 

expansão e a contração, a repetição e a criação, afetam a condição humana, 

reinventam a humanidade na proporção que o próprio ser humano as 

reinventa.  

Como uma (re)invenção humana, a dança circular está presente nos 

mais variados eventos, celebrando nascimentos, matrimônios, plantio, colheita; 

pondo então homens e mulheres de mãos dadas para também dançar a dor, a 

saudade, a despedida. Dançar e dançar pelo simples fato de estarem 

celebrando a vida.  Conforme Nóbrega (1999, p.130), “[...] os corpos primitivos 

dançavam a natureza, a magia, os mitos e ritos, uma dança circular e coletiva, 

produzindo sons e gestos, comunicando sentimentos e crenças, medos e 

conquistas”. 

Desse modo, a dança nasce com a aproximação dos humanos, 

marcando o momento em que nossa espécie começou a se encontrar para 

fazer junto. Conforme assinala o desenho encontrado na gruta de Addaura, na 

Sicília-Itália, a dança circular tem registro de pelo menos 8000 anos a.C, 

(BOURCIER, 2001), ou seja, tem pelo menos dez mil anos de existência. 

De acordo com Bourcier (2001), as danças respondem ao tempo-

espaço em que são dançadas e sempre fazem alusão ao modo de vida de 

cada época. A formação de círculos de humanos se deu a partir do momento 

em que estes passaram a se encontrar para desenvolver atividades em grupo 

tendo em vista a sobrevivência de todos.  

É para viver que os humanos se encontram, e se encontram para 

dançar em círculo, seja na forma de coral ou rituais litúrgicos, fazendo parte do 

cotidiano de um povo ou tomando formas distintas, a dança circular sofreu 

transformações que acompanhavam as mudanças culturais e ideológicas que 

aconteciam na sociedade, e eram igualmente afetadas pelas suas 

fragmentações, divisões, hierarquizações, classificações.  
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Por conseguinte, a cada evento dessa natureza, a dança foi 

seccionada, perdendo significados, inspirações e histórias, que repercutem até 

nossos dias. Por essa razão, vamos encontrar no mundo antigo explicações 

para entender as modificações e restrições da dança circular no percurso da 

história porque, conforme Cambi (1999, p. 53),  

 
[...] podemos bem reconhecer na Grécia clássica o campo de 
elaboração de modelos cognitivos, éticos, valorativos do Ocidente 
[...], assim como o âmbito de formação de práxis sociais de 
longuíssima duração, das quais muitas chegaram até nós [...]. O 
mundo clássico é a terra de origem de uma cultura, a nossa, a 
ocidental; e mergulhar nele é ir à descoberta profunda de toda a 
nossa cultura (cognitiva, ética, política, social) que lá teve origem e 
que se impregnou daquela civilização já a partir da linguagem e da 
lógica do discurso [...]. 

 

Na Grécia Antiga, conforme lembra Porpino (2006) e Nóbrega (2005), a 

dança não compõe o elenco necessário para a formação do homem grego, 

pois representava a manifestação do corpo-matéria, solitário de alma e de 

espírito, vulnerável, qualidades abominadas pelo pensamento que regia o ideal 

projetado pelos filósofos gregos.  A partir desse contexto, o corpo foi amputado 

na sua totalidade, sequestrado da casa de Apolo e, com ele, foi também o 

mundo sensível e poético existente nas danças populares, das quais a dança 

circular fazia parte.  

Havia, ainda, uma educação distinta para os aristoi (excelentes) e outra 

para o demos (povo), fator que separava a sociedade em classes e negava a 

totalidade do homem, estabelecendo a distinção entre corpo, alma e espírito. 

Essa segregação reverberou em todos os aspectos da vida humana, nos quais 

as representações culturais e artísticas foram não apenas classificadas, mas 

estigmatizadas e marcadas, segundo Garaudy (1980) e Porpino (2006), como 

algo que impedia o alcance do ideal de homem.  

Mais tarde a dança circular, como parte das danças populares, será 

suprimida significativamente dos eventos sociais, em virtude do dogmatismo 

religioso e pela difusão do pensamento cartesiano. Em consequência, perde-se 

o contato com os elementos simbólicos existentes na dança que colocavam a 

humanidade em contato com a sua história, com a natureza, com o sagrado.  
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Durante 8000 anos a.C., as danças foram marcadas pela relação 

intrínseca com o sagrado, que era vivido na forma de rito cósmico, promoção 

do contato com o os deuses e, até a sua própria manifestação (WOSIEN, 2000; 

BOURCIER, 2001). Esse longo período denota a importância e a forte ligação 

do homem com esse aspecto da dança.  

Além disso, segundo o autor, a organização das cidades também afeta 

as manifestações dançantes no seu aspecto sagrado, pois estas começam a 

assumir um caráter litúrgico e não podem mais ser manifestadas no seio do 

povo nas suas celebrações de dança. 

Contudo, o sagrado e os símbolos sagrados são organizadores da 

nossa energia emocional. Por essa razão, o homo religiosos sacraliza o mundo 

como modo de apropriar-se dele e sentir-se seguro.  Para Eliade (2001, p. 32),  

 
O desejo do homem religioso de viver no sagrado equivale, de fato, 
ao seu desejo de se situar na realidade objetiva, de não se deixar 
paralisar pela relatividade sem fim das experiências puramente 
subjetivas, de viver num mundo real e eficiente - e não numa ilusão.   

 

O mesmo autor traz uma infinidade de exemplos de símbolos 

sagrados, como a água, a árvore cósmica, a casa e entre estes a dança 

circular pela qual o homem pode viver a experiência com o inexplicável, o 

mistério.   

A dança circular também foi reprimida pelo dogma cristão, a despeito 

do controle dos cristãos arrebanhados. Contudo, o Cristianismo configurava-se 

como uma religião dançante, diz Herrenreich (2010). Freiras e monges 

dançavam para celebrar a sua nomeação. Segundo a mesma autora, os 

labirintos desenhados nos pátios das igrejas eram orientadores para execução 

da “[...] dança circular realizada pelos padres na páscoa [...]” (HERRENREICH, 

2010, p.106). Com isso, o clero sentia ameaçada a dominação dos fiéis, ao 

perceber que estes ficavam fora do controle da Igreja enquanto dançavam. As 

conotações pejorativas seriam formas de reprimir as danças até a sua total 

proibição e separação das danças populares e sagradas.  

O pensamento cartesiano, como representação de um período 

marcante da história onde pensar a ciência significava eximi-la de sentimentos, 

de certa forma, recupera a conotação atribuída à dança pela educação grega, 
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que colocava a dança em oposição à formação do homem, em detrimento da 

razão. A dança como parte do mundo da arte, do sensível, fica fora da 

fomentação da ciência, última palavra que determinava o que devia ser 

creditado como conhecimento.  

Dessa forma, a dança circular, como outras manifestações populares e 

artísticas, teve seus espaços restringidos, de modo que os efeitos do 

pensamento grego, cristão, cartesiano e, ainda, o desenvolvimento industrial 

representam adventos que interferiram, se não na restrição, mas na 

desvalorização da prática da dança circular.  

Contudo, e apesar disso, a dança circular nunca desapareceu. É no 

próprio povo grego que vamos encontrar uma referência de que a dança do 

povo, aquela que foi não foi incluída na educação, permanece viva.  Conforme 

Wosien (2000, p.111), 

 
Na Grécia, a dança é uma expressão totalmente espontânea de um 
estado de ser. É impossível descrever o humor avassalador que é 
criado quando jovens e velhos dançam, o Kalamatianos. As pessoas 
voam, em cadeias entrelaçadas como labirintos, numa confusão 
colorida. 

 

Essa tensão estabeleceu de um lado, as danças que foram subtraídas 

da sociedade; e do outro, as danças que resistiam e continuavam contando a 

história dos povos. Desse modo, a dança circular não se escondeu nos 

umbrais da memória. Ela está viva e sempre esteve presente em maior ou 

menor medida nos quatro cantos do planeta e no coração da humanidade.  

Conforme Porpino (2006), ainda que intimidados pela Igreja, os 

dançarinos populares encontravam um modo de se expressar, e mesmo 

distanciada das outras danças, a dança dos camponeses, simultaneamente, 

estabelecia um diálogo com as danças praticadas pela nobreza. O dançarino 

estradeiro leva consigo os lugares por onde dançou, sendo ele mesmo a ribalta 

alquímica dos novos passos que aprende no seu novo paradeiro.   

 A dança circular permanece viva pela necessidade que temos de nos 

ajuntarmos em grupo pelos mesmos motivos de outrora e, na atualidade nos 

presenteia com um contato com o que se pensa perdido. Segundo Wosien 

(2000, p. 120), 

 



  
 

62 
  
   

 

 
 

Do ponto de vista do tempo, a dança de roda em círculo, doa-nos a 
onipresença que nela habita, de maneira que, na atuação conjunta de 
ritmo, melodia e compasso, as camadas mais antigas do fundo do 
posso da alma possam ganhar nova vida, e como, por um toque de 
mitos de outrora, fecundam criativamente o momento.  
 

 
Para Almeida (2005, p. 120), 

 

As danças circulares sagradas vieram de comunidades étnicas, 
sociais e religiosas, por meio delas ocorre um treinamento de 
consciência do equilíbrio (até no sentido amplo da palavra), do 
caminho das danças, suas etapas, sentido do espaço, tempo, forma e 
memória para a sequência dos movimentos. Assim o mundo interior e 
o exterior podem ser unidos por meio dos dançarinos, no seu centro, 
onde encontram-se a imobilidade de movimento. Essas danças são 
eficazes como meio de religio num processo de religação com o 
divino. 

 

Demorando um pouco mais nas palavras de Almeida, veremos que a 

prática da dança circular configura-se numa experiência de ampliação da 

consciência em diversos aspectos possibilitando, sobretudo, a recuperação do 

homo religio.  

No círculo vamos encontrar a marca mais forte da dança circular ou 

roda de dança, ou danças sagradas, como chamou Wosien. O círculo, como 

lembra Bachelard (2003), representa o retorno da casa primeira do ser que 

dança, que num gorgogeio redondo sente-se arredondar. Para Claro (1995, 

p.115), o círculo é a “forma espontânea e natural dos indivíduos se agruparem 

e se movimentarem”.  

O círculo está na nossa história como uma presentidade, como algo 

misterioso pela quantidade de significados que o incorporam, como princípio 

divino, imagem do mundo, potência organizadora, meio de comunicação do 

inconsciente com o consciente.  

De acordo com Ostetto (2006, p. 169), “a forma circular indicaria 

sempre o mais importante aspecto da vida – sua extrema e integral totalização 

que converge para o centro”. Tendo o círculo tanta força, a dança circular 

constitui-se como uma metáfora cósmica. Uma metáfora da própria vida, na 

qual se pode ver e viver os significados da unidade e da totalidade, 

singularidade e pluralidade, uno e múltiplo, particular e de relações.  
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Para Merleau-Ponty (1999), o círculo é um fenômeno intuitivo, sabe-se 

que está presente, mas não há como dizer mais que isso. Dessa forma, o 

centro do círculo escapa como referência que pode determinar ou conduzir o 

movimento circular. Podemos pensar, então, que o centro do círculo salta, 

caminha acompanhando o movimento que o desenha e forma outros círculos a 

cada passo, portanto fazem centros sem fim.   

Cada dançarino da roda tem seus próprios círculos e 

consequentemente, muitos centros. Um centro comum é tão subjetivo quanto o 

círculo. “Estabelecer uma conexão com o centro, em grupo é buscar 

simbolicamente a luz, a fonte, a criação. O eixo que une a todos e provoca 

movimento” (OSTETTO, 2006, p.181). Luz que muda com a sombra, fonte que 

muda com o fluxo, criação que muda com a necessidade. Contudo, os centros 

estão lá com todo seu mistério.   

Uma vez em movimento, a circulação, marcha que descreve o círculo, 

possui um alto valor simbólico (CASCUDO, s/d), desenhado pelos dançarinos 

ao executar a coreografia. A circulação não apenas descreve a trajetória, mas 

um processo; não só diz de uma repetição, mas de uma nova ordem.  

As variações dos círculos ou do círculo fazem pensar a repetição, outra 

característica muito presente na dança circular, como uma dialética da 

repetição que, por oportunizar experimentar fazer de novo para uma melhor 

percepção, a cada circulação, traz a função estruturante da repetição. Como o 

processo da invenção da técnica para se fazer arte. Um passo convida a outro 

e a outro, tomando forma e dando forma até chegar ao final que é o seu início, 

mas totalmente diferente.  

E nessa repetição, sem repetir, e em circulações ao encontro da 

origem, ou onde tudo recomeça, indo sempre em frente, apresenta-se outra 

qualidade da dança circular: o movimento cíclico.  “A dança de roda é, por isso, 

também símbolo do tempo cíclico que sempre reativa a causa primeva e da 

qual a vida sobre a terra brota rejuvenescida” (WOSIEN, 2000, p.17). Diante 

disso, a dança circular está também nas danças que trazem o conteúdo cíclico 

representado nos significados dos gestos, na execução da coreografia, na 

passagem dos dançarinos pela dança.  
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Contudo, também podemos chamar de dança circular as danças que 

são realizadas em espiral, como o “Syrtós”, uma das danças mais antigas e 

mais disseminadas da Grécia (WOSIEN, 2000); em pequenas linhas como 

“Sirtak”, também da Grécia; em quadrado, como “Jardim”, coreografada por 

Friedel Kloke-Eibl e “Dança dos Pássaros”, tradicional do Canadá, nas quais a 

circularidade é experienciada na subjetividade da dança. 

Diante disso, podemos dizer que a dança circular reúne as danças 

dançadas em grupo, nas quais estejam presentes o axioma circular dos 

significados da circularidade no encontro, na celebração, no dançar junto a 

mesma coreografia. São os olhares entre os dançarinos que pulsam em todo 

corpo que se move para dançar em círculo, como se ele, que está à espera, 

não percebesse que está se movendo ao encontro.  

 
As pessoas se encontram no círculo e se olham. Elas não precisam 
de espectadores nem tão pouco contam com eles. [...] Então se abre, 
para o bailarino, a sua origem religiosa, o caminho para a unidade e a 
solução da passagem do singular para o comunitário, para um estar 
junto em vibração. E fluem então, energias aos dançarinos, vindas de 
uma fonte que continuamente se regenera (WOSIEN, 2000, p. 109).  

 

Dessa forma, a dança circular não escapa, em qualquer tempo/espaço, 

ao que religa o ser humano à divindade, pois nelas “permeiam o sagrado nos 

gestos e em seus simbolismos implícitos, possibilitando uma religação com o 

divino que na verdade nunca deixou de existir” (ALMEIDA, 2005, p. 122). 

A dança circular sempre esteve no seio do povo e, por vezes, desperta 

paixão em figuras importantes do balé clássico e pessoas que sentem sua 

alma convidada a embriagar-se numa roda de dança, que passam a aprender e 

compartilhar seu aprendizado.  

Foi dessa maneira que Bernard Wosien tornou-se um marco na dança 

circular. Na década de 1960, ao se despedir do balé clássico como profissional, 

esse bailarino alemão viu-se profundamente envolvido com as danças 

populares ao ser convidado para fundar um ensamble de arte popular sérvio.  

Devido à riqueza em mitos e poesias contida nessas danças, a 

formação do grupo de dança foi um marco na vida desse bailarino (WOSIEN, 

2000). Nesse trabalho, chamava sua atenção as características identitárias, 

terapêuticas e espirituais presentes nas danças do povo.  
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Como homem inquieto, Wosien viu na dança circular um modo de 

meditar em movimento e, dessa forma, sentiu-se atendido no seu corpo 

buliçoso. Para ele, a dança circular se configura num caminho para o silêncio, 

sendo também uma maneira através da qual o dançarino pode encontrar o seu 

próprio recolhimento.  

Sua preocupação com algumas questões como a fragmentação do 

homem, a perda do contato com o mundo simbólico e sagrado e o 

desaparecimento de muitas danças populares, mobilizou-o de tal forma que 

passou a se dedicar à recuperação e disseminação dessas danças, para ele 

sagradas.  

A dança circular também havia sido uma fonte de inspiração para 

Laban. Na década de 1920 ele cria coreografias para serem dançadas em 

grupo, possibilitando a todos que não fossem bailarinos profissionais 

experienciar a dança. Seu trabalho com dança coral tornou-se uma referência 

no ensino desse estilo. Registra-se, ainda, que no desenvolvimento do seu 

trabalho com a dança coral havia um valor espiritual e ritualístico (PARTSH-

BERGSOHN, 2009).  

 Como dizer não viver o sagrado se ele está dentro e fora e fora de nós 

por uma necessidade e, como dizer vivê-lo, se o sagrado nos escapa? E não 

há como falar do sagrado sem trazer o profano e não há como viver uma 

experiência sem a outra. Contudo, os olhares dirigidos à dança circular 

mostram que o sagrado está presente na essência da dança circular. Não 

dançaremos a dança sagrada dos primórdios, mas podemos ter a experiência 

do sagrado nas danças circulares ao dançar a Ciranda de Lia, o Toré ou 

mesmo numa dança contemporânea de Friedel Kloke-Eibl, não por uma 

intenção predeterminada, mas por um diálogo e certas afetações; somos 

arrebatados para uma experiência com algo de extremo valor simbólico. 

Por isso a dança circular, neste seu “retorno” causa um desassossego 

poético, um apaixonamento, um alento ao espírito. Algures, alguns símbolos 

são materializados nas rodas de dança em alguns lugares, como festivais ou 

rodas urbanas, como forma de provocar a experiência do rito. Vejamos nas 

palavras de Ostetto (2006, p. 103): 
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A Dança Circular é para mim um ritual de encontro, que traz para o 
presente, ao redor de um centro aglutinador, a ancestralidade; por 
isso, a cada encontro eu preparava o centro da roda com panos, 
toalhas, lenços como suporte e delimitação de um foco, colocando 
sobre o espaço circunscrito velas, incenso, flores e outros elementos 
conforme a intenção daquele dia. Pensando em termos de rituais, o 
centro arrumado estaria no lugar do altar em torno do qual, através 
dos séculos e em diferentes culturas, se elevam preces ou oferendas 
aos deuses. Na delimitação de um foco, a marca de lugar sagrado.  

 
Assim, nos eventos de dança circular surgem alguns elementos que 

serão colocados na roda como meio de demarcar os significados presentes na 

dança circular. “Nas danças circulares sagradas, o centro do círculo é sempre 

assinalado de alguma maneira, com os quatro elementos, com velas, com fitas 

etc. como uma referência ao divino” (ALMEIDA, 2005, p. 118). 

Dessa forma, surge também um cuidado com a posição das mãos, com 

a decoração do centro no qual acontecerá a dança. A focalizadora ou 

focalizador, como é chamada a professora ou o professor nesse movimento, é 

quem assume o papel de uma espécie de guardiã da dança, trazendo 

elementos deflagradores do sentido da dança circular. Explicitando os símbolos 

do centro como força iluminadora, que une a roda (OSTETTO, 2006), o 

professor cuida para que os dançarinos possam desfrutar da dança, ao mesmo 

tempo em que cuida para que seja mantido um clima respeitoso. 

Ademais, a dança está no infinitivo do corpo. Não possui ordem, 

hierarquia, início ou fim. Nela, encontra-se o que se é: corpo poesia, gente 

desenhada, alma musicada; movendo a humanidade tanto para seu mundo 

interior com para o mundo afora. Por isso a dança se torna inspiradora para 

estudos que se possam investigar sua abrangência. Importa pensar a dança 

circular com movimentos que desenham a nossa passagem pela existência. 
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CAPÍTULO II  

ALQUIMIAS NO ATELIER: MAGIAS DA DANÇA 

 
 

Cantamos porque el río está sonando  
Y cuando suena el río / suena el río 
Cantamos porque el cruel no tiene nombre 
Y en cambio tiene nombre su destino 
 
Cantamos porque el grito no es bastante 
Y no es bastante el llanto ni la bronca 
Cantamos porque creemos en la gente 
Y porque vencemos la derrota 
 
Cantamos porque llueve sobre el surco 
Y somos militantes de la vida 
Y porque no podemos ni queremos 
Dejar que la canción se haga ceniza 
      
                       (Mario Benedetti, 2000) 

 
  

As razões que nos levam a cantar são as mesmas que nos convidam a 

dançar. Dançamos porque o rio está sonando. Dançamos porque os pássaros 

estão cantando, porque a terra está molhada e a natureza está em movimento. 

Dançamos para temperar a vida, para acarinhar o corpo, para acolher o outro. 

Dançamos porque cremos nas pessoas – na sua capacidade de enfrentar o 

diverso, de elevar a si.  

Dançamos como seres militantes da vida. Essa militância solicita a 

presença da poesia, bem como do teatro, da dança, da arte. O atelier 

configurou-se, então, como um lugar de experimentações de movimentos que 
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colaboravam com o fortalecimento dessa militância. No bornal de provisões, a 

pergunta norteadora sinaliza contribuições da dança circular na ampliação do 

movimento – a consciência de si, consciência como ser de relação e 

consciência como seres de transformação, bem como o movimento como a 

própria existência.  

Os dez encontros de pesquisa no atelier construíam, pouco a pouco, 

dados que ofereciam indicadores comuns sobre o lugar da dança circular 

nessa empreitada, permitindo o delineamento de três categorias de análise: 

encarando o preconceito e razões do dançar; intervenções coreográficas e 

encontro dos que dançam circularmente.  

A participação dos sujeitos de pesquisa, assim como nossa posição no 

grupo, foi permeada de reflexões que delineavam o caminho a seguir. Desde o 

primeiro momento, com a apresentação do projeto ao grupo, quando 

explicitamos nossos objetivos e a concepção de movimento que nos orientava, 

até o retorno ao grupo com análises da pesquisa (narrativas).  

A dança circular, como as palavras geradoras na Pedagogia do 

Oprimido, suscitava discussões pontuais sobre os incômodos do preconceito e 

a necessidade de falar das capacidades de cada um. A percepção de se ver 

em dança configurava-se como uma afirmação de que todos podiam registrar 

nos corpos o diálogo da diferença e da igualdade como um paradigma atual. 

No atelier, observavam-se alquimias nos corpos que se davam a círculos de 

movimentos.  

Diante disso, este capítulo tem como objetivo apresentar, com ênfase 

na magia da dança, o atelier de pesquisa nos seus momentos distintos: 

preparação, prática da dança circular, avaliação e uma descrição sucinta das 

danças circulares praticadas. Nesse cenário, emerge uma das categorias de 

análise aqui tratada – Encarando o preconceito e Razões do dançar – a partir 

da ênfase da capacidade de apropriação do mundo, tendo como referência a 

dança circular.   
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2.1 A escolha das danças 

 

Selecionar as danças diante do vasto repertório de danças circulares 

não é tarefa simples. Há em torno de trezentas danças circulares aprendidas 

em oficinas e cursos de formação de dança que incluem danças brasileiras, 

peruanas, gregas, árabes, israelitas, búlgaras, thecas, russas, celtas, 

indígenas, africanas, turcas. Muitas tradicionais, outras populares. Somadas a 

essas, temos danças que foram coreografadas por dançarinos e estudiosos da 

área, como Bernard Wosien, Friedel Kloke-Eibl, Nani Kloke, Lúcia Cordeiro, 

Ray Price, Gabrielle Wosien, William Valle. 

Dentro desse cenário, elegemos como critério principal as danças 

circulares que traduzem como metáfora dimensões do movimento defendido 

por Freire – a consciência de si mesmo, a relação eu e o outro e a 

transformação pela práxis. A relação metafórica com o movimento em análise 

foi estabelecida a partir da história contada na dança, na sua tradição. A 

metáfora surgia para provocar a imaginação criadora dos dançarinos e oferecer 

um leque mais abrangente de compreensão da dança circular praticada.   

Outras considerações, enoveladas a estas, foram feitas para a escolha 

do repertório das danças circulares, como a aceitação, por exemplo, sem, no 

entanto, ignorar as sugestões do grupo de dançarinos. Nos três encontros 

iniciais foi possível observar a receptividade, as reações e provocações de 

determinado ritmo, música, coreografia, conteúdo simbólico que serviram para 

definir se a dança circular escolhida seria ou não praticada.  

O fato de as danças circulares não fazerem parte do repertório dos 

alunos possibilitou experiências com novos sons e combinações de 

movimentos provocadores de novas sensações. O movimento da dança como 

experiência estética dormita em nosso corpo e se revela por uma linguagem 

universal existente na arte, que extrapola as fronteiras étnicas, culturais, 

sociais. A dança é, assim, uma forma de expressão sem território e de território 

de todos. 

A seleção das danças também considerou a dança circular como 

acervo da humanidade e não como propriedade deste ou daquele povo. A 

prática da dança circular não tem fronteiras. A inclusão de danças circulares de 
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coreógrafos deste século e do século passado foram propositivas dessas 

possibilidades.  

 Diante disso, selecionamos oito danças: “Ciranda de Lia”, de Lia de 

Itamaracá, “Santo és Tu”, “Canção do Silêncio”, “Nascimento de Vênus” de 

Friedel Kloke-Eibl; “Não Desista” e “Meditação da Flor” de Nani Kloke; “Viagem 

ao Céu” de Ray Price e “Walenki” de Bernard Wosien. Segue, então, a 

descrição das referidas danças: 

“Ciranda de Lia”, dança popular do litoral nordestino. Pescadores 

celebrando a chegada à terra. Amigos e familiares se confraternizam. Possui o 

pulso bem marcado que estimula pisadas em ondas para dentro e para fora da 

roda. Os braços em V tendem a desenhar ondas mais altas. As rimas da 

canção, que geralmente fala de situações do cotidiano, são inspiradoras de 

brincadeiras no momento da dança, e os dançarinos ficam livres para fazer 

evoluções no espaço variando também os movimentos.  

“Santo És Tu” é composta de uma caminhada ao centro da roda, ao 

encontro de si mesmo, onde está também o Tu, o Mistério. O último passo ao 

centro é finalizado com os pés em meia-ponta, em reverência. O si mesmo e o 

Tu se fundem. Coluna reta e queixo levemente levantado. Inteiros no encontro 

e não submissos. Inteiros e não arrogantes. Esta é a caminhada ao centro.  

Expandindo em quatro passos, volta-se para o lugar, para a roda, para 

a vida. Respira. O movimento se repete, oportunizando observar as sensações. 

A dança flui. O desenho da coreografia muda quando os dançarinos, na roda, 

dão um passo para trás e fazem meia-ponta novamente. O Tu no cotidiano. Os 

braços se elevam para o alto em forma de cálice, de receptáculo de criação, de 

celebração. Pés firmes no chão. Desce o braço direito com a palma da mão 

para cima até a altura do ombro e em seguida, desce o braço esquerdo quando 

as mãos tocam as do parceiro do lado. O encontro das mãos remete à 

gratuidade da partilha. Entre um desenho e outro, uma pausa, um silêncio.  

Os dançarinos permanecem na posição de cruz com atenção voltada 

para o corpo na sua verticalidade e horizontalidade. O corpo firma-se e se 

expande. Percepção de si e do outro.  Percepção, de acordo com Fernando 

Pessoa (2006, p. 364), de que “[...] cada um de nós é vários, é muitos, é uma 
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prolixidade de si mesmos [...]. É a percepção de que “[...] na vasta colônia do 

nosso ser há gente de muitas espécies, pensando e sentindo diferentemente”. 

“Canção do Silêncio” consiste numa caminhada em espiral com 

paradas que insinuam uma reverência ora ao centro, ora ao espaço, ora a si 

mesmo, ora ao outro. A melodia lenta, tocada em flauta, suscita a calma e o 

silêncio em movimento. Silêncio para a escuta e para perceber o próprio 

caminhar e em companhia. Nessa dança saltita a possibilidade de diálogo com 

o corpo silenciado e com o silêncio do corpo.  

“Canção do Silêncio” e “Santo és Tu” foram danças que iniciavam ou 

finalizavam o encontro no atelier. Ambas possibilitavam uma melhor 

consciência das experiências do encontro pela presença das pausas, da 

solicitação da respiração, que são fundamentais para ampliação da percepção 

do corpo, conforme Feldenkrais (1977). No silêncio se fazia presente a 

memória da experiência vivida. 

“Nascimento de Vênus” traz diversos movimentos de expansão e 

contração da roda e dos dançarinos. Os passos são lentos e largos e o 

movimento dos braços desenha no espaço algo como sianinhas. Contudo, sua 

execução é simples. Ela nos inspira dançar o nascimento da deusa do amor, 

como sugere o nome da dança. Imaginamos uma caminhada sobre o mar, 

acompanhada do benfazejo Zéfiro.  

Os dançarinos se deslocam da roda expandida até o centro. Braços se 

elevam bem no alto com as palmas das mãos tocando umas às outras 

suavemente. Balanço em quatro tempos buscando equilíbrio para iniciar a 

caminhada. Os dançarinos evoluem no sentido anti-horário e descem os braços 

em oito tempos. O balanço em quatro tempos marca o retorno. Os braços se 

elevam novamente. Pode-se lembrar de velas hasteadas ou tecidos estendidos 

no varal. E novamente oito passos descendo as velas. Uma parada com 

balanço em quatro tempos, os braços novamente vão para o alto, sem perder o 

contato com parceiro ao lado, os dançarinos fazem um giro no próprio eixo 

para fora da roda, enlaçando-se. A coluna é inclinada como quem cumprimenta 

e, ao mesmo tempo, como quem sai da concha do quadro de Botticelli.  

O laço é desfeito organicamente e a roda se expande para reiniciar a 

dança. A coreografia dessa dança tem uma combinação de movimento, ritmo 
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que faz com que ela simplesmente aconteça. Há uma surpresa, um 

arrebatamento pelo movimento, que é executado organicamente. O corpo do 

outro é um guia. Então, todos são guias e guiados. Cada um abraça a si 

próprio, mas são as mãos dadas que proporcionam esse abraço de si.  

A coreografia “Não Desista” possui um título encorajador. É uma 

caminhada suave, com paradas bem marcadas, como as palavras, que pedem 

espaços vazios para terem sentido; como a música que pede silêncios. A 

dança evolui no sentido anti-horário. Depois, indo ao centro, os dançarinos, 

com as mãos com palmas para cima, renovam suas energias, se encontram 

com seus objetivos. As mãos se voltam para o ventre enquanto os dançarinos 

caminham de volta para a roda. Mais um suave balanço e para. Essa parada é 

indicadora do início de mais um ciclo.  

“Meditação da Flor” propõe um movimento do ciclo da planta: colheita 

da semente, germinação, crescimento e floração. Na roda, estendemos os 

braços ao centro, ao encontro da terra onde estão as sementes. As mãos vêm 

para o ventre onde a semente irá germinar. Agora, com as mãos em concha, 

como se guardassem a semente que se faz planta, na medida em que as mãos 

atingem o alto da cabeça. Então, elas se separam dando expansão à semente 

que se fez planta, na medida em que os braços se expandem lentamente 

descendo pela lateral. A cada ciclo da dança, os dançarinos são convidados a 

fazerem suas próprias associações. O eu novamente “são muitos”. 

“Viagem para o Céu”, do coreógrafo Ray Price, é uma valsa e embora 

a seja a valsa uma dança de pares, há no repertório das danças circulares 

coreografias em círculo. O primeiro desenho dessa coreografia é executado 

com todos os dançarinos de mãos dadas na roda, que dão passos embalados, 

seguindo a marcação melodia.  

No segundo desenho formam-se pares que dançam livremente. Os 

dançarinos voltam à roda dando as mãos quando a melodia é reiniciada.  Para 

essa coreografia usamos a composição do natalense Antônio Dantas “Royal 

Cinema”, tocada por Carlos Zens, também potiguar. A melodia bem marcada 

anuncia o momento de retornar ao círculo. Esses dois movimentos distintos 

proporcionavam uma experiência de organização e desorganização da roda. 

 “Walenki” é o nome das botas de inverno em russo. A canção narra a 
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história de uma jovem apaixonada que é impedida, pela mãe, de encontrar o 

namorado. A despeito, a mãe dizia que o frio e a neve colocariam a filha em 

perigo. No entanto, ao ganhar um par de botas vermelhas, a jovem sente-se 

segura para ir ao encontro do seu bem-amado. A mãe esconde o presente 

imaginando, com isso, impedir a filha de sair. Com a data do encontro 

marcada, mesmo estando sem as botas, a jovem resolve pular a janela para 

encontrar seu amado. A canção conta que os dois não sobreviveram ao frio. No 

entanto, sugerimos aos dançarinos que construíssem outro final para a história.  

Convidamos os dançarinos a pensar sobre quem esconde nossas 

botas e quem nos impede de realizar os nossos desejos mais íntimos. 

“Walenki” é uma dança animada e tem passos semelhantes aos da quadrilha 

junina. Conforme aprendi com William Valle, ela é executada em duas rodas 

equivalentes, uma dentro da outra, que caminham, no primeiro desenho, em 

sentidos opostos, para depois se encontrarem. No compasso em quatro 

tempos os dançarinos vão ao centro por duas vezes. Na segunda vez, ao 

voltarem, os dançarinos da roda de trás encestam, ou enlaçam, ou “enjanelam” 

a roda de dentro. 

Os dançarinos da roda de dentro podem representar a moça. Os 

dançarinos da roda de fora, a janela. Ao descerem os braços que estão 

lançados, as duas rodas ficam trançadas como num cesto. É o momento da 

celebração. Os dançarinos evoluem da direita para esquerda, marcando com o 

pé direito, lembrando o amassar do barro, ou da uva, ou do café, ou os passos 

do toré. O ciclo da dança finaliza com o desenlace das duas rodas.  
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2.2 Atelier das danças circulares 

 

Para uma melhor compreensão do presente atelier, este foi dividido em 

três tempos: a preparação, a prática das danças circulares e avaliação. A 

seguir, explicitaremos cada uma dessas partes, embora engendradas entre si.  

 

2.2.1 Preparação 

 

 O lugar reservado para a prática da dança foi o auditório que está 

localizado no andar superior do Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos 

de Natal, onde acontecem outras atividades, como aulas de música e teatro. 

Os dançarinos caminham aproximadamente dez metros, por um corredor onde 

estão algumas cadeiras que são ajuntadas para liberar espaço mais adiante, 

onde serão desenvolvidas as atividades. 

Os dançarinos acomodam suas bolsas e bengalas e tateiam o chão 

para identificar a fita amarela que demarca o círculo e o centro do círculo. Sob 

a fita amarela existe um cordão que facilita o tato. Após essa leitura, todos se 

acomodam, sentando, formando em geral uma meia-lua. A organização da 

roda acontece quando estendemos as mãos e formamos o círculo. A marcação 

do centro ajuda a manter o grupo em simetria no centro da sala, de acordo com 

o número de pessoas. 

 

 

 
Ilustração 1 – Marcação tátil do centro do círculo e do círculo 
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O momento de chegada, aparentemente breve, desdobrava-se em 

situações em que os dançarinos participavam da construção do espaço, 

colaborando com a montagem dos equipamentos como filmadora, computador 

e som. Os que tinham feito curso de vídeo se prontificavam a montar a 

filmadora e os outros ajudavam na instalação do som e computador.  

 

 

 
Ilustração 2 – Preparação do equipamento de filmagem 

  

Após a preparação do material e, estando formada a roda, o espaço 

estava aberto à verbalização de acontecimentos do cotidiano, suas histórias de 

vida e aproximação entre todos da roda. O contar de si também proporcionava 

leveza para a prática da dança. Era como esvaziar-se de ocupações. Nesse 

momento acontecia uma avaliação, sendo discutidas mudanças do plano do 

atelier que se iniciava. Conversávamos sobre o ensino e aprendizagem das 

danças circulares e sobre as relações que os dançarinos podiam fazer das 

danças com ações do cotidiano. Nesse momento também surgiram sugestões, 

modificações, críticas, delineando assim o trabalho no atelier.  
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Ilustração 3 – Roda inicial 

 

Após as conversas iniciais, foram dedicados alguns minutos à 

preparação do corpo para dança e contato entre os dançarinos. Fizemos 

alongamentos, massagens e relaxamentos leves, seguindo orientações do 

Método “Dança Educação Física”, de Edson Claro (1995) e de Moshe 

Feldenkrais (1977). 

 

 

  
Ilustração 4 – Preparação do corpo 

 

Em Claro (1995), convidamos a uma percepção do corpo em ritmo 

crescente, onde cada movimento novo era um ato de coragem junto com a 

percepção cuidadosa das mudanças do corpo, trazendo a imagem de si a partir 

das sensações (FELDENKRAIS, 1977).  

 Nesses exercícios, a atenção ao corpo e as sensações despertas 

ganhavam vulto. O silêncio, a atenção, a respiração, ajudavam nesses 

registros e acentuavam a consciência do corpo, bem como uma melhor 

percepção da dança circular.  

 

2.2.2 A prática da dança circular 
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As danças circulares, como cultura de um povo autóctone, são 

ensinadas de modos variados. A observação, a imitação e a orientação do um 

mestre ou dos praticantes mais antigos é que predominam. Quando praticadas 

e ensinadas por grupos fora da sua origem, ou se a dança circular for uma 

criação nova de um coreógrafo, a observação e a imitação permanecem.  

Contudo, outros métodos, com ênfase na oralidade, são amplamente 

utilizados pelos professores, trazendo o significado da dança expresso na sua 

história, na construção coreográfica e na letra da música. Além da contagem 

sistemática do ritmo associado à direção; a decodificação de uma notação 

coreográfica. 

No atelier, a atribuição de significados a partir de associações com os 

sentimentos provocados pela dança ou letra da canção, e o uso da metáfora 

tiveram maior predomínio. Ensinar uma coreografia atribuindo significados é 

uma prática de grandes coreógrafos e professores de dança como forma de 

dar força e vitalidade ao movimento. O bailarino precisa se conectar com os 

significados do movimento e expressar com seu corpo.  

Rudolf Laban com a dança criativa, Bernard Wosien com a dança 

circular, Pina Bausch com a dança contemporânea são apenas alguns 

exemplos da exploração dos símbolos, significados e metáforas do movimento 

e dos gestos. As danças são inspiradas e inspiradoras de imagens e histórias. 

Muitas vezes, o próprio coreógrafo deixa explícita sua intenção, outras vezes, o 

professor acrescenta ou cria metáforas para cada dança e até solicita que os 

alunos façam as suas. 

As metáforas oportunizam ao dançarino criar suas próprias 

associações para o movimento, dado a multiplicidade imaginativa que ela 

provoca. Não se trata de recorrer a um movimento existente na memória. No 

caso do uso da metáfora, há um convite à execução do movimento como 

realização impossível, do que está na imaginação criadora e será plasmado ao 

dançar.  

Também foram utilizadas demonstração e imitação da dança, que se 

dava numa junção de leituras: o toque, a descrição do movimento, a percepção 

do deslocamento, ao demonstrar a dança, a execução da música e a dedução 

do encadeamento da coreografia.  
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Aprender com o aluno também se configurou como importante método 

no momento de ensinar a dança. Diante da dificuldade de traduzir um 

movimento ou outro em palavras, solicitamos aos dançarinos que traduzissem 

a dança sistematicamente. Tais situações multiplicavam o número de 

professores e os dançarinos ensinavam junto conosco. 

Dançar também foi um modo de ensinar. Apenas dar as mãos e 

caminhar silenciosamente, parar, cumprimentar o colega; esta já podia ser uma 

dança: a “Canção do Silêncio”. A dança também se aprende sem precisar 

descrevê-la. Com um toque na ponta dos dedos, estabelecíamos uma 

comunicação sinergética entre os dançarinos, o que fazia a dança fluir.  

Mostramos, por vezes, os passos a serem realizados, fazendo a 

contagem rítmica da coreografia, com cuidado para não gerar dependência de 

uma racionalização para acertar a coreografia. Por essa razão, solfejos e 

metáforas acompanhavam o ensino da coreografia.  

Quanto mais diversificado o modo de ensinar, maiores são as 

possibilidades de apropriação do conhecimento, uma vez que cada um 

encontrará um modo próprio de estabelecer relação para aprender e aprender 

a pensar por si mesmo, a decidir com autonomia, mesmo, por vezes, errando. 

Para Freire (2006), é preferível reforçar o direito que à liberdade de decidir, 

mesmo correndo o risco de não acertar ao seguir a decisão do outro.  

 

A autonomia vai se construindo na experiência de várias, e inúmeras 
decisões, que vão sendo tomadas. [...]. Ninguém é sujeito da 
autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de 
repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo o dia, ou não. 
A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é 
vir a ser. Não ocorre em data marcada (FREIRE, 2006, p.107). 
 
 
 

A prática das danças se fazia num exercício de respeito aos processos, 

considerando que estávamos lidando com formas de apropriação do mundo. 

 

 

 

2.2.3 Avaliação: estranhamentos entre o bem dizer e o bem fazer 
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A avaliação se dava em espirais ascendentes do início ao fim do 

atelier. O encontro no atelier, como falamos, era demarcado com roda inicial, a 

qual estava aberta a conversas informais reveladoras de histórias da vida de 

cada dançarino e situações do cotidiano. Essas questões falavam de situações 

críticas vividas pelos dançarinos. Eram momentos preciosos que serviam de 

aprofundamento e transformação para todos nós e delineavam aspectos a 

serem analisados na pesquisa. 

A bem dizer, foram muitas rodas avaliativas. Após a prática da dança 

circular, os dançarinos eram convidados a expressar a experiência da dança 

por meio de materiais plásticos motivados pelas perguntas: Quais as 

qualidades que podiam atribuir àquela dança? Como se sentiam e que 

associações faziam? O problema consistia em expressar a qualidade da 

experiência. Desse modo, utilizamos procedimentos expressivos, próprios das 

artes plásticas, para provocar processos de interpretação das experiências 

construídas em torno das danças circulares. 

As produções artísticas, de um modo ou de outro, comunicam nossos 

sentimentos e emoções indizíveis. A arte ilustra os enigmas do corpo e os 

justifica (MERLEAU-PONTY, 2004). Na proporção em que os materiais eram 

manipulados para ganharem formas expressivas, simultaneamente, as 

palavras ganhavam corpo que diziam da dança e das experiências construídas 

em torno dela e a partir dela.  

 

A arte é reveladora do universo desconhecido. O momento da 
inspiração nasce no consciente do indivíduo na forma de uma 
imagem, que convida a uma tomada de decisão: a nova figura se 
apresenta como esforço na busca da harmonia e da integração 
(ALLESSANDRINI, 2002, p. 36). 
 

Desse modo, os dançarinos não apenas construíam palavras, mas 

corporeificavam a experiência, integravam suas emoções. Questões 

importantes eram ditas e ouvidas, possibilitando uma melhor percepção da 

experiência. 

Utilizamos a colagem (barbante sobre papel), recorte colagem (papel 

sobre papel) e modelagem em massa de modelar. A produção plástica foi 
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concomitante à reelaboração da experiência, culminando com a verbalização 

quando os dançarinos falavam da dança por meio da produção plástica. Os 

significados permanecem subjetivos, contudo, sintetizam sentimentos e 

conferem qualidade à prática da dança circular.                   

Conforme Ostrower (2003), a construção da forma em uma criação 

artística é uma atividade complexa, na qual o artista precisa analisar 

selecionar, combinar, tirar os excessos até que a forma seja plasmada. Assim, 

o grupo reelaborava e registrava experiências com mais consciência.   

Enquanto construíam as modelagens ou colagens, os dançarinos 

entravam em contato com as próprias emoções que eram ratificadas a cada 

transfiguração, de modo que elas se mantinham fiéis, tanto quanto possível, a 

experiência pessoal. Com o trabalho pronto, todos falavam sobre sua 

produção, fazendo trocas de experiência. 

 

  
Ilustração 5 – Produção plástica expressiva 

  

Na voz dos dançarinos suas expressões plásticas tinham 

representações particulares: o peixe que representava a liberdade, a estrela, a 

borboleta, a flauta que virou relógio, “a gente dançando”, a posição dos braços, 

uma paisagem (árvore, casa, nuvens e sol), pares dançando, flor, coração, o 

percurso. Associados a essas produções, traziam palavras como paz, desejo 

de ser dançarina, liberdade, alegria e outras.     

As produções plásticas eram metáforas da experiência a serem 

exploradas. Um desenho, uma alegoria, uma imagem, trazem palavras ricas de 

significados. Nelas estão os conteúdos representativos da experiência do 

corpo. A metáfora fornece um canal de comunicação entre o mundo subjetivo e 

o objetivo (CAMPBELL, 2005). A palavra metafórica assume um significado 

mais profundo que leva até o seu próprio locutor a uma nova escuta de si 
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mesmo, abrindo novas possibilidades de compreensão dos significados 

existentes nela.  

Uma dança introspectiva ou atividades de alongamento finalizavam o 

atelier, permitindo aquietar o corpo e “guardar” a experiência numa forma de 

silêncio fecundo. A avaliação se pluralizava cada vez que passávamos de um 

momento para o outro, nos convidando a um estado de atenção quase 

permanente, qual seja, o olhar investigativo.  

O intercruzamento dos dados produzidos, como a leituras das 

produções artísticas, narrativas de vida, as entrevistas coletivas e 

semiestruturadas em diálogo com as práticas da dança circular forneceram a 

imagem possibilitaram a formulação de três categorias.  

Consideramos como válido os temas expressos por cada dançarino 

participante do grupo que fossem comuns a todos. Dessa forma, esses temas 

foram agrupados formando categorias a serem analisadas. Essa categorização 

foi demarcada pela presença dos oito dançarinos participantes. 

Assim decorre o preconceito nas representações sociais, como força 

opressora, tenta anular ou negar as capacidades da pessoa com deficiência 

visual. Em contraponto, o gosto pela dança toma corpo/palavra. Constroem 

assim a categoria Encarando o preconceito e Razões do dançar, que 

abordaremos a seguir em dois tópicos: A dança circular como movimento 

gerador: encarando o preconceito e Dança circular: porque te quero, porque te 

gosto, porque te amo.  
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2.3 A dança circular como movimento gerador: encarando o preconceito 

 
 

A deficiência é fato. É necessário aprender a lidar com ela. O 

preconceito é nocivo. Urge encontrar formas de combatê-lo e bani-lo da 

convivência humana. A dança circular, sob os embalos dos mais variados 

ritmos, movimenta o corpo na sua forma mais plena. Aguça os sentidos.  Mexe 

na “gaveta dos guardados”. Eleva a condição de ser. 

Assim, a deficiência visual e o preconceito, mesmo tratados 

inicialmente, merecem ser destacados na agenda do presente estudo com 

mais vagar. É importante pontuar, aqui, questões trazidas pelos dançarinos 

participantes, considerando que o enfrentamento da questão é uma tarefa 

diária e que necessita ser tomada como responsabilidade de cada um e de 

todos nas mais diversas instâncias.  

É preciso entender a deficiência do tamanho que ela é e não do 

tamanho que nos impingem a imaginar e das relações nocivas que a ela 

geralmente estão atreladas. Para Bavcar (2003, p. 186) “[...] toda deficiência é 

a expressão de uma tragédia que, muitas vezes de modo injusto, diz respeito 

diretamente às pessoas implicadas, em vez de ser o destino de todos nós [...]”.  

A deficiência, seja ela qual for, está quase sempre carregada de 

preconceitos, que, em geral voam com a mesma velocidade dos ventos e 

fazem morada nos mais distintos cantos da vida cotidiana. Heller (2008) afirma 

que o preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento 

cotidianos. Para a autora, crer em preconceitos é cômodo porque protege 

aquele que manifesta o preconceito de conflitos, porque confirma suas ações 

anteriores. Pior que isso, os coloca numa zona irrefletida e engessada que não 

é abalada “por qualquer evidência empírica que os refute racionalmente”. 

Portanto, todo tipo de preconceito é nocivo. 

Ao falar do preconceito, em oposição às suas capacidades, e da dança 

como afirmação, os dançarinos falam da consciência de si mesmo como 

sujeitos sociais, produtivos, culturais, cognoscentes, sem, no entanto, negar 

suas deficiências. Dessa forma, a percepção de si, destacada como primeiro 

movimento, está presente em cada pronunciamento, como veremos adiante. 
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Nesse aspecto, a prática da dança circular chega como mudança da qualidade 

dessas percepções.    

Ao analisar as narrativas, saltam histórias que falam de todos nós; de 

pessoas que não se acomodam diante da deficiência, mas antes descobrem 

um mundo de muitas aprendizagens, de possibilidades, de pessoas que 

manifestam indignação diante do preconceito que os afeta diretamente. 

Para início de conversa, as narrativas dizem de histórias que se 

confundem. As dificuldades ou facilidades na infância não são assinaladas pelo 

fato de serem deficientes, embora esta se configure sumariamente como uma 

dificuldade no mundo, onde toda a sua organização tem como premissa a 

condição de ver numa perspectiva ocular.  

Na infância de Poa, os pais são vistos como dois anjos e “movem céus 

e terra para realizar os desejos”. Bela, pelas lembranças da infância, diz: “não 

tenho coisa boa para dizer não”. Já Fedo, diz que sua infância “Era boa 

demais. Não achei nada de ruim não. É o costume do jeito de pai e de mãe me 

tratar. Meu irmão, tá entendendo? Foi tudo normal, como eu enxergava. Não 

tinha diferença”. Seu pai e irmãos tinham total aceitação e compreensão da 

deficiência e proporcionavam experiências que possibilitavam desenvoltura 

para se comunicar.  

Na história de Mada, as experiências da vida no sertão são tão vivas 

quanto ensinadeiras de que a multiplicidade de experiências dá suporte ao 

enfrentamento da vida. Essas lembranças, risonhas e marcantes, são 

organizadoras de um futuro que, por vezes pareceu incerto depois que ela teve 

a visão comprometida.  

 
 

Eu nasci no interior. Adorei a minha infância. Eu plantei feijão. Eu 
colhi milho. Adoro milho. Gosto de melancia. Sei colher. E conheci 
muito a agricultura. Eu sei cortar pro gado4. Eu vivi no sertão mesmo. 
Eu plantei batata. Eu colhi batata. Eu plantei milho e colhi milho. Eu 
plantei feijão e colhi feijão. Colhi melancia. Chupei cana. Essas coisas 
do interior. Tomei banho no rio. Ótima coisa. Tenho um pai 
maravilhoso, minha mãe também. [...] Mas enquanto eu tiver meu pai 
eu não vou passar fome. Eu fui criada no interior, num sítio. Perto 
d´água, lá tem peixe. E hoje lá tem peixe. Então eu não vou morrer de 
fome. Uma coisa que eu botava na minha cabeça era isso (MADA). 

                                                 
4 “Cortar pro gado” se refere a cortar palmas. Trata-se de uma cactácea, vegetal amplamente 
utilizado na alimentação dos animais (<http://www.nutricaoanimal.ufc.br>). 
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As experiências de Mada durante a infância foram fundamentais para 

que ela se percebesse capaz de viver o presente e ter perspectiva de futuro, 

ainda que, por vezes (in)certo. O sentido e a consistência daquela experiência 

foram imprescindíveis para a convivência com as possíveis dificuldades 

ocasionadas pela deficiência visual. Esse repertório de vivências fez do seu 

corpo morada, marcou sua história, trouxe significados à sua vida adulta.  

Aquela narrativa mostra o que foi advertido por Rousseau (1999, p.128) 

há três séculos. A falta de hábito de pensar e agir na infância “suprime a 

faculdade de fazê-lo pelo resto da vida”. 

 

Quereis, então, cultivar a inteligência de vosso aluno; cultivai de 
contínuo seu corpo; tornai-o robusto e sadio, para torná-lo sábio e 
razoável; que trabalhe, aja, corra, grite, esteja sempre em movimento; 
que seja homem pelo vigor, e logo o será pela razão (ROUSSEAU, 
1999, p. 129). 

 

No caso de Fedo, a relação familiar foi marcada pelo diálogo franco em 

que o respeito era o imperativo primeiro. Adjetivos depreciativos não tinham 

vez. Ser chamado pelo nome tornou-se uma “regra” defendida em comum 

acordo, seus irmãos não permitiam que o nomeassem de cego ou deficiente, e 

diziam: “Ele tem nome”. Para Fedo, seus irmãos não negavam a deficiência 

visual, eles só exigiam que o respeitassem.   

Da mesma forma que Mada, Nato também passou boa parte da 

infância no sítio. Contudo, a separação dos pais afetou possíveis explorações 

de criança nas brincadeiras do interior, pois ele teve que mudar para a cidade 

precipitadamente, e os cuidados da sua mãe foram redobrados. “Com a 

separação dos meus pais ficou tudo mais difícil [...]” (NATO). 

Edi, outra dançarina, lembra que sua infância foi de brincadeiras de rua 

e que só “só tinha um problema visual”. Contudo, depois de uma consulta 

médica na capital, foi diagnosticado que tinha retinose pigmentar. Diagnóstico 

que, somado ao trato dado à informação, acrescenta um peso à deficiência já 

administrada. O modo como Edi falava do diagnóstico mostrava uma distância 
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entre ela e a deficiência visual. A sua narrativa revela que “só tinha um desvio”, 

ela acrescenta:  

 

Eu morava em Mossoró quando eu brincava na rua de correr. Porque 
é assim, lá eu não sabia que tinha este problema [...] visual. E sabia 
que tinha era só um desvio. Eu não sabia que era retinose. Então, 
quando eu cheguei aqui em Natal, minha mãe levou para o médico. E 
foi normal até ir ao médico e descobrir que tinha (EDI). 
 

  

De acordo com Edi, a deficiência surge ao menos com um problema, a 

partir da “descoberta” da retinose no consultório médico. A partir desse dia, sua 

vida se transforma de uma criança que tinha dificuldades e usava estratégias 

para apreensão do mundo, para uma criança assustada, vivendo agora um 

mundo distante da sua realidade de criança.  

Seu sentimento era de não pertencimento “àquele lugar”, como se 

referiu a depoente ao IERC, embora, posteriormente, reconheça a importância 

de ter ingressado no instituto. Mas Edi se sentia arrancada de um meio em que 

poderia desenvolver suas potencialidades como criança normal e agora estava 

com outros que foram excluídos. 

De acordo com o balanço das narrativas dos dançarinos participantes, 

é possível constatar que pessoas portadoras de um certo tipo de deficiência 

desejam ser vistas como pessoas normais, sem, todavia, negar o que a inclui 

no mundo do diverso. O que queremos dizer aproxima-se do que afirma Le 

Breton (2011), ao advertir que a pessoa com deficiência se percebe como 

pessoa “normal”, a sociedade é quem promove seu o apagamento por meio de 

gestos, ações, palavras. Palavras que se corporeificam e se manifestam em 

comportamentos e gestos que criam grandes ocasiões perdidas que 

comprometem a sua apropriação do mundo. 

A preocupação de Mada não é ficar cega, são as humilhações que 

pode passar ao precisar dos serviços de saúde. Serviços que, de acordo com 

ela, constituem um problema não só para a pessoa com deficiência visual, mas 

para todos que deles precisam. A esse respeito diz Mada: “[...] a gente vê 

muitas pessoas ser cortadas do INS5, sem opção. Porque se eu fosse cortada 

                                                 
5 INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social 
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do INS eu ia viver de quê? Aí eu fiquei preocupada. A gente vê as pessoas 

ficarem doentes e serem humilhadas”. 

As situações da vida dos dançarinos resultavam de uma realidade 

multifacetada que podia favorecer ou agravar a vida de cada um deles. Dessa 

forma, deixavam marcas que premiavam com boas lembranças ou marcas de 

recordações que, por vezes, precisam ser revisitadas e transformadas. Em 

algumas narrativas vemos famílias que proporcionavam segurança e estímulo, 

em outras, os problemas familiares são indicadores de uma vida conturbada.  

Sob a ótica do preconceito, a deficiência acaba se configurando como 

ponto determinante de uma vida de dificuldades. Quando imputamos àquele 

que possui uma deficiência o descrédito, chegamos a negar por completo suas 

capacidades. A deficiência, enquanto estigma, torna-se uma marca que sinaliza 

uma série de normas que vão “justificar” o descrédito, conforme escreve 

Goffman (1988, p. 14): 

 

[...] um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação 
social quotidiana possui um traço que pode-se impor à atenção e 
afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de 
atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma 
característica diferente da que havíamos previsto.  

 

O estigma carrega em si um poder sutil de anulação do sujeito, de 

modo que, tanto o estigmatizado quanto os que alimentam o estigma, não 

chegam a se perceberem capazes de pensar fora dele e nem sequer se 

identificam imersos nessa ideologia. Acrescente-se a isso que, com menos 

sutileza do que o estigma e por vezes de modo ostensivo, as pessoas com 

deficiência visual têm seu espaço limitado e assombrado pelo preconceito.  

Uma advertência, entre tantas coletadas aqui, merece ser ressaltada, 

pois que Sane seguramente não está no singular ao dizer que “A deficiência é 

uma realidade que precisa ser enfrentada, mas o mais difícil mesmo é ter que 

enfrentar as pessoas preconceituosas”. O preconceito manifesto acaba por 

bloquear o humano no seu desenvolvimento, furtando-lhe da troca de 

aprendizagem com as diferentes formas de existenciar. 

A infância é normal, a vida é normal, mas...  
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O quanto os “mass” escondem? E nem escondem, uma vez que está 

explícito de tantas formas pronunciadas na fala de cada dançarino. Ao acordar 

no hospital, depois de um surto de esclerose múltipla, segundo Ada, não é só a 

luz que não virá ao amanhecer, mas os amigos, o trabalho, a escola, o direito 

de ir e vir, o “bom dia”, a escuta do próprio nome. 

A deficiência, a partir do comportamento social preconceituoso, vem 

como uma lâmina que decepa os sonhos e as relações, cada vez que depara 

com o modo como é tratada a pessoa com deficiência visual. É o mundo que 

ficou lá fora e outro mundo a descobrir dentro da deficiência.  

A partir do outro que exclui, discrimina e ignora, é que os dançarinos 

percebem a existência de dois mundos distintos. O mundo lá fora que o excluiu 

e fechou as suas portas e o um mundo que nem imaginava que existia, no qual 

a maior tarefa dentro dele é aprender a lutar por um espaço, que é seu, no 

mundo que não o quer mais. Não se trata de ganhar um lugar ou ser incluído, 

mas de lutar por ele, de tomar posse. Na relação opressor-oprimido, 

dificilmente o opressor – força opressora – será um aliado na mudança de 

paradigma e terá dificuldade de encontrar formas de justificar a sua resistência 

ao convívio com pessoas com algum tipo de deficiência.  

Na realidade concreta, vale perguntar: como se ganha o que já é 

nosso? O que é nosso e foi tomado sem permissão é motivo de luta para sua 

posse. Como diz Poa:  

 
Aqui tem cursos que dá pra trabalhar tranquilo lá fora. O problema é 
que passa lá fora é preconceito. Porque a sociedade, 90% da 
sociedade tem preconceito. É isso que atrapalha a gente no trabalho 
lá fora. Eu já disse e digo à sociedade que pegue o preconceito que 
eles têm, pegue a discriminação e jogue no lixo. Porque essas duas 
coisas é o que atrapalha a vida do deficiente e com certeza a vida 
deles. 

 
  

Nato, na mesma perspectiva, entende que na sociedade não falta lugar 

para ele,6 

 
[...] mas é uma dificuldade do cão. A sociedade, ela dá, mas tem 
muito emprego que não sobra pra gente. Quando eu via eu pensava 

                                                 
6 Lei 8213/91, art. 93. A lei determina que as empresas com mais de 100 funcionários admitam de dois a 
cinco por cento do seu quadro com pessoas com deficiência (reabilitados e habilitados).  Disponível em: 
<http://jusvi.com/artigos/14782>. 
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em dirigir. Dirigir carretona. Eu ia morar bem longe. Aí depois eu 
pensei, não vai dar certo não. Depois eu pensei, o que é que eu vou 
fazer? Então, eu vi que não dava mais pra nada. Talvez uma família e 
pronto. 
 
  

No falar de Bela, existem marcas de uma demissão em resposta à 

descoberta de que possuía uma deficiência. “Trabalhei duas semanas. Não me 

aceitavam pela deficiência e não me pagaram [...]”.  

Temos um grupo de pessoas que denunciam uma condição 

preocupante. A deficiência, como disse Bela, é algo a que “todos nós estamos 

sujeitos”. Ela acrescenta:  

 
A pior coisa que tem é você ser descriminada porque tem uma 
deficiência, qualquer um pode ter um dia; é sujeito, né? Eu tinha a 
vista tão boa e fui perdendo um olho e fui perdendo, perdendo e 
agora eu estou perdendo o outro. Sim, a indiferença na família 
também tinha muito. Meus tios, meus próprios tios. Não era porque 
eu era infantil. Quando o ser humano gosta de si mesmo, quando 
alguém chega a ofender a gente sente magoada, sente ferida, sente 
desprotegida. Meus tios me derrubavam em vez de me dar força por 
eu ter perdido a visão.  

 

Cada um, indistintamente, só necessita fazer o que sabe fazer, como 

disse Bela: “Eu sei, eu me aceito assim, mas as pessoas ficam me lembrando 

como se eu não fosse capaz. E isso é triste. Isso machuca qualquer ser 

humano. Ser humano que se preocupa com seu bem-estar”. 

O movimento de inserção no mundo não é uma tarefa fácil, com tantas 

forças cercando a pessoa com deficiência. Mostrar que é capaz e ser 

reconhecido por isso, sem que os olhares sinistros não se transformem em 

olhares pasmos, como se estivessem diante de algo exótico, curioso, ou 

sobrenatural. Mostrar que é capaz até para aqueles que antecipam os 

cuidados, contudo impede que façam o que podem fazer. Esses modos 

também revelam uma discriminação no sentido literal da palavra: “livrar do 

crime”. Que crime? 

 

Uma parente me levou para ver se eu era cego mesmo. Ninguém 
acredita que eu não vejo pelo meu jeito de falar (FEDO).  
 
Minhas irmãs, nenhuma das duas quer sair comigo principalmente se 
eu estiver de bengala. Pelo fato de eu andar sem bengala na minha 
rua ou próximo da minha rua. Elas acham que eu posso estar 
inventado alguma coisa ou querendo aparecer (ADA).   
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Por certo, as nossas roupas não escondem a deficiência da pele e não 

estamos cercados até os dentes de instrumentos para suprirem o que, 

tenuamente chamamos de fragilidade? “[...] Nossa pele é pouco resistente ao 

clima e às agressões, não nadamos bem e não voamos, não resistimos mais 

do que alguns dias sem água e alimento, nossa infância é muito demorada e 

temos que ser cuidados por logo tempo”, diz Cortella (2000, p. 33). Podemos 

acrescentar que necessitamos de cuidados por toda vida e que não somos 

apenas frágeis, somos deficientes.  

A pessoa com uma deficiência específica não é, por essa razão, uma 

pessoa frágil, mas pela condição inerente ao humano. É justamente a nossa 

fragilidade que nos ensina que precisamos, continuamente, um do outro. É 

preciso escutar na voz do outro o alerta ao que nos desumaniza. 

 
Pessoas desumanas. Isso é só que a gente ver, e não pode! Nem 
todo mundo tem a mesma meta, o mesmo jeito de pensar, eu sei. 
Mas uma coisa que foi muito ruim pra mim e é ruim até hoje é essa 
indiferença. É tratar como uma drogada na rua. Eu pedi a uma 
pessoa para passar a pista e eu que tenho um desvio no olho que eu 
perdi e por isso, me chamam de caolha. Então isso ali me machuca. 
[...] Mas eu não ando de cabeça baixa (BELA). 

  

Situação assombrosa essa que revela uma acentuada rejeição ao 

diferente. Toda antecipação de juízo é um (pré)juízo que se agrava ao ferir a 

dignidade do outro, o seu ser, que por isso território sagrado. Tais juízos que 

fundem-se no (pré)conceito que se valem dos medos e da autoproteção para 

se justificarem são um recurso dos que são tomados por uma preguiça na alma 

e no espírito e bloqueiam a sua própria humanidade.  

Apequenam-se ao contribuírem para a aniquilação do outro, e 

apequenam o outro no desejo de querer que seja como ele. A esse respeito, 

Heller (2008, p. 85) acrescenta que: “A decisão em favor do preconceito é, ao 

mesmo tempo, a escolha do caminho fácil no lugar do difícil, o ‘descontrole’ do 

particular-individual, a fuga diante dos verdadeiros conflitos morais, tornando a 

firmeza algo supérfluo”.  

A autora mostra que não há nada que garanta nos libertarmos dos 

preconceitos. No entanto, também deixa claro que “quanto mais em movimento 
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está uma classe, quanto maiores são suas possibilidades de uma práxis 

efetiva, tanto menos são preconceitos, os juízos” (HELLER, 2008, p. 73).  

Assim, vale se empenhar para conhecer as raízes epistemológicas e 

ontológicas do preconceito, a fim de nos lançarmos a novas atitudes diante do 

outro. Veremos que o que ameaça é a nossa dificuldade de aceitação da 

fragilidade humana, que é denunciada no espelho partido da história, como diz 

Bacvar (2003). 

A deficiência coloca a pessoa que a possui em uma situação de 

diferença que, num mundo de linguagens e de significados, solicita a tradução 

para um modo de compreender esses significados e comunicar-se. As relações 

são determinantes nesse sentido e, só em relação é que mudamos o 

paradigma estranho da deficiência, pois “Ser diferente não é ser deficiente”, 

disse Fedo.  

Os dançarinos não só sabem da deficiência, mas descobrem na 

“deficiência” um universo de coisas para aprender e ensinar. Sane traz um 

ponto de vista que revela essa consciência diante da deficiência. Para ela, a 

deficiência 

    

[...] mudou muito o modo de ver as coisas. Eu tinha muito medo de 
muitas coisas. Eu não vejo nada, então eu tenho a liberdade de falar 
o que quiser, de fazer o que quiser. Eu tenho essa liberdade. E antes 
eu achava que todo mundo estava olhando pra mim. Então, eu ficava 
suada, né? [...] Então, quando chego eu falo opa! Dou bom dia. 
  

 

Não é o caso de se pensar que a atitude de Sane é romântica e que é 

preciso furar os olhos, como o filósofo grego, para ter maior capacidade de 

reflexão. Ela desmistificou o seu medo pensando sobre ele. E se tivesse tido 

oportunidade, teria superado antes da deficiência.  Sane possibilita, através da 

sua fala, uma reflexão sobre que nos inquieta, sobre nossas inseguranças e 

aproveita a deficiência visual para dizer isso. Sua fala soa, por vezes, também 

como deboche aos que julgam como coitados os que perdem a visão.  

Mada mostra que a apropriação do mundo e o estar no mundo não 

estão submetidos à visão ocular, mas à experiência vivida, no movimento e 

percepção das coisas: “Não mudou nada. Ainda vou ao supermercado. 

Olhando de pertinho. Olho o que eu escolho. Eu pergunto. Pergunto qual lugar 
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[...] Aí ele me diz tal. “Passa quantas seção? aí ele diz “quarto corredor” 

(MADA).  

Eu vou. Eu olho de pertinho. Eu analiso. Eu pergunto. Eu escuto. Aqui 

estão os cheiros, os sons, espaços e objetos. Todos os sentidos e toda a 

razão, todo corpo. A deficiência só nos impede de fazer aquilo que o outro faz 

no nosso lugar por achar que somos incapazes. A esse respeito, disse Nato: 

“Não impedia de nada, mas pra mim fazer as coisas era [...] Aí, minha mãe não 

deixava e tal [...]”. 

Percebe-se que os dançarinos não querem disfarçar a sua diferença e, 

sobretudo, estão atentos à origem do que lhes fazem deficientes. Quando Bela 

diz: “Eu sei, eu me aceito assim, mas as pessoas ficam me lembrando como se 

eu não fosse capaz”, ela não está entrando num estado de conformação, mas 

afirma que sua capacidade é sufocada tão somente pelo outro e que esta é a 

maior luta. A acessibilidade mais difícil de ser conquistada para os dançarinos 

é o coração das pessoas.  

Portanto, é preciso narrar essas histórias em voz alta, para que sejam 

escutadas, e contá-las até a exaustão para que nossas futuras discussões 

sejam outras e, sobretudo, que as vozes se tornem uma ação para a mudança. 

É preciso sair de uma indignação que não nos faz avançar e não 

permite ensinar ao outro os aprendizados de uma vida em que a linguagem dos 

sentidos é mais que uma metáfora para ver ampliado. É preciso romper o 

silêncio oco, como disse Freire (1987), e recuperar o diálogo como encontro de 

homens e mulheres num saber agir. É Preciso desenvolver uma indignação 

contrária à acentuação dos dois mundos e rumo à compreensão e 

transformação amorosa do que nos impedem de conviver com o diferente. 

Fora do atelier de pesquisa os dançarinos eram marcados por 

situações que os localizavam como excluídos. No entanto, não se davam à 

acomodação, mas a um contínuo esforço para lidar com o preconceito. A 

indignação constante, por vezes, causava um desgaste que colocava em 

xeque a crença na mudança da sociedade e, ao mesmo tempo, provocava 

reflexões sobre si mesmo e sua condição no mundo.  

A prática da dança circular possibilitava, gradativamente, a passagem 

de uma consciência obstruída pelo preconceito, pela falta de oportunidade, e 
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revelava a importância de experiências nas quais o corpo pudesse ser dança e 

o preconceito, “esquecido”. Em colaboração, outras consciências se 

organizavam, se ampliavam. Novos pensares eram construídos.   

Portanto, o movimento de percepção de si mesmo dá um salto 

majorante, trazendo consigo os outros dois movimentos, nos quais se 

percebem em relação e como agentes transformadores, também com novas 

qualidades.  É por meio da dança circular que serão discutidas as percepções 

dos dançarinos, das suas capacidades, que trazem consigo uma nova 

compreensão da deficiência e do preconceito. 
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2.3.1 Dança circular: por que te quero, porque te gosto, porque te amo 

  

Somos de dança! Podia-se ouvir os dançarinos dizerem. Dessa forma, 

o que falamos anteriormente sobre a importância da dança circular na vida do 

homem se confirmava durante as experiências vividas pelos dançarinos. Dança 

que estava à espera da dança.  Algo como a manifestação do espírito, como 

plenitude, como experiência da experiência estética. Fenômenos que se 

tornam sinônimos ao dançar. 

As metáforas expressas plasticamente foram as primeiras a traduzirem 

a qualidade que cada dançarino sentia.  

 

 
Ilustração 6 – Produção plástica expressiva 

 

  

Ser borboleta, flauta, folha, flor, árvore, estrelas. Imagens que 

representavam os sentimentos expressos na voz de Poa: “Eu amo as danças. 

Porque, principalmente as danças circulares, deixam a gente com o corpo 

solto, corpo leve. A gente fica igual a uma borboleta. Solta, livre para voar, livre 

pra voar”. Ao falar da estrela modelada no barbante, Mada dizia: “Quero ser 

uma dançarina. [...] Quando eu era moça, meu pai não deixava a gente dançar. 

[...] Eu vou ser uma dançarina!”.   

O corpo expresso na flor modelada por Edi dizia preenchido de alegria: 

“Fiz uma flor porque me sinto assim”.  Outras modelagens falavam da dança, 

do espaço dançado, de pessoas dançando, da coreografia, da roda de dança, 

das mãos dadas. Imagens que descreviam a qualidade provocada pela 

experiência da dança circular que, para Ada era a primeira experiência de 

dança que sabia que estava dançando. Segundo Merleau-Ponty (1999), a 
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descrição de algo não é o suficiente para dizer do seu significado, suas 

qualidades falam mais.  

 

 
Ilustração 7 – Produção plástica expressiva 

  

Paz. Harmonia. Alegria. Amor. União. Leveza. Vida. Amizade. 

Relaxamento. A prática da dança circular no atelier reafirma o seu sentido 

organizador. Para Bela, a dança circular ajuda “[...] a me alegrar, a ficar bem 

comigo. A ter mais ânimo de viver. A aceitar ajuda; a me encorajar a correr 

atrás dos meus objetivos e meus sonhos. Porque a dança é uma coisa que 

envolve muitas coisas assim, né?” Porque a dança coloca em movimento e 

renova o ânimo, favorecendo a integração do ser. 

Conforme Ostetto (2006), dessa forma, é possível compreender o que 

acontece na subjetividade de cada dançarino, onde o seu mundo sensível se 

amplia.  

  
Vem aquela desenvoltura, dá aquele desenvolvimento, eu desenvolvi 
a técnica [...] eu não sei nem explicar. Porque a dança é uma paz, é 
uma alegria, relaxava assim... [...] A música envolve sentimentos de 
paz, de tranquilidade, de amor [...] sei não. Sei que é diferente porque 
relaxa o corpo físico e a mente. Eu particularmente estava bem 
melhor quando estava na dança. Eu não tava tão agressora comigo 
mesma. Porque às vezes começo a me dizer quando eu estou na 
dança, eu tô rindo, eu tô bonita. E fico – olha, eu tô com a autoestima 
lá em cima quando faço a dança! Por quê? eu não sei nem porquê. 
Sei que eu me perdi na dança. Uma coisa que a gente gosta [...] dizer 
é complicado. Conforto, confiança, mais firme, mais disposta (BELA). 
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A voz da dançarina que afirma estar com a autoestima lá em cima 

registra um novo modo de se perceber, que, pelo qual integra as qualidades 

experienciadas a partir dessas sensações.   

Sentimentos amorosos, alegria de estar junto em movimento, de 

percepção de si e do outro eram acentuados nas modelagens, nas palavras 

compartilhadas e nos comentários fora do atelier. 

Seguramente, a prática da dança circular tem efeitos terapêuticos. Não 

se trata de dizer que a dança tem um objetivo específico, que vamos para a 

dança buscar união do grupo, benevolência, autoconhecimento, conhecimento 

ou cura. A dança circular põe em movimento e ao movimentar-se, tudo se bole, 

tudo dança. Emoções se arrumam e se desarrumam, desejos são semeados e 

outros compreendidos e outros transformados. O corpo liberta-se e abre-se 

para novos movimentos, criando novos espaços de ação (GODARD, 2010). 

Na roda de dança circular nenhum dançarino se exime de nenhuma 

qualidade, porque é humano. Ninguém se despe das suas emoções para 

dançar. Conosco estão todos os sentimentos, meus e do mundo. Importa 

reconhecê-los e escutar o que falam. Sendo o corpo a palavra que pronuncia o 

ser, ele diz o que sente ao dançar (PORPINO, 2006). E, ao estar com o outro, 

se oportuniza a escuta de si mesmo.  

As ranhuras e estranhamentos que surgem no contato com o outro são 

os “entres” que provocam um salto qualitativo na construção de uma relação 

dialógica. Quando percebidos e refletidos, esses estranhamentos colocam o Eu 

de frente a si mesmo através do outro, provocando uma nova compreensão do 

que está posto. Configura-se, então, conforme Merleau-Ponty (2000, p. 24), em  

 

Um autêntico diálogo me conduz a pensamentos de que eu não me 
acreditava, de que eu não era capaz, e às vezes sinto-me seguido 
num caminho que eu próprio desenhava e que meu discurso, 
relançado por outrem, está abrindo para mim. 

 

Os dançarinos se entrelaçam e sentem a si mesmos ao sentirem o 

outro. Não estamos falando de um sentir romântico e sem o desconforto 

necessário para o reconhecimento do que se passa. É exatamente nas reações 

que provocam estranhamento de si e do outro que, frente aos movimentos, 

símbolos, metáforas experienciados na prática dança circular, que surge o 
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conflito criativo que mostra outros modos de estar no mundo. É um diálogo de 

três: eu, o outro e a dança.    

Nesse diálogo, o dançarino tende a sossegar as suas inquietações e 

reconhecê-las, ao mesmo tempo em que é convidado, pelo próprio movimento 

em cena, às transformações na qualidade de si mesmo. É o corpo que diz e 

não a coreografia, na experiência viva da dança circular, em diálogo com os 

outros, encontrando o equilíbrio emocional para o enfrentamento de 

inquietações latentes. Vejamos na voz de Ada: 

 

É, na questão da dança é assim. De repente, não digo das outras 
pessoas porque às vezes eu noto que as pessoas vêm pra aula e 
vêm com problemas. Quando eu venho pra aula, mesmo que eu 
esteja com um maior problema do mundo, como painho agora está 
pra receber o resultado do CA se positivo ou negativo. Aí é assim, me 
ajuda na minha qualidade pessoal, na minha qualidade de vida 
pessoal e interior. Assim que nós começamos a nos movimentar no 
círculo, induz tipo o efeito que a morfina dá. Aquele bem-estar, sabe? 
Na valsa, uma dança bem legal, bem calma. Já na outra, Walenki, dá 
uma adrenalina. São emoções diferentes que lhe ajudam a lidar com 
sentimentos que, às vezes não estão tão legais. A dança estabiliza 
porque, às vezes, no dia anterior você tem tido vários sentimentos 
ruins. E quando chega a aula de dança você tem várias emoções 
boas. O bem-estar da dança é bem maior que do que a quantidade 
de sentimentos ruins do dia anterior.  
 

  

Sabemos que, se algo nos toca na profundidade de nosso ser, toca 

também todas as camadas e até a superfície, num percurso que provoca 

equilíbrio emocional.  

A série de fatores como estar em círculo, estar em circulação, de mãos 

dadas, compreendendo o erro como criação de estratégias, repetindo e 

recriando a coreografia; enfim, no saber dançar mesmo sem saber a dança, 

proporcionava vitalidade a todos.  

 
[...] e quando a gente acabava e dava viva porque todo mundo 
conseguiu. Era uma alegria. Eu me sentia muito, muito, muito alegre. 
Era muito bom quando a musiquinha começava a tocar e dava tempo. 
Eu adorei. Foi o período mais legal da minha vida (MADA). 
 
 

Certamente, são muitos os momentos importantes na vida de cada um, 

mas, neste dia, este momento se destacou. As alegrias também estavam 

relacionadas ao desafio de fazer algo diferente, algo inesperado e fazer 
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dançando, como falou Edi: “a gente nunca sabe o que realmente vai fazer 

naquela hora e, mesmo sem a gente ver, sem a gente ‘coisar’, a gente 

consegue fazer”. 

 

 
Ilustração 8 – Dançando “Walenki” 

 

As expectativas do acerto, dos desafios diante do novo, são tangências 

do círculo, quando o círculo fica em conversas com o quadrado. O círculo, em 

pequenos caos, saindo do seu eixo e se (re)criando, tal como no caos 

mitológico. Aquele que dá origem à criação que se transformará num universo 

ordenado, conforme Salis (2003). Com tantas tangências se desenhavam 

muitos quadrados que não se opunham ao círculo. O quadrado só se opõe ao 

círculo quando o círculo se opõe a ele mesmo e vice-versa. O humano só se 

opõe ao humano quando desumano.  

Todas as formas são complementares e não contrárias. Elas só se 

contradizem quando não permitem que a outra seja. Esses momentos 

desafiadores são os que exigem mais da nossa percepção. Poderíamos até 

dizer que tais momentos são de extremo prazer, pois neles podemos nos fazer 

novos. As dobras, os desvios de percurso, nos levam ao nosso destino 

humano: ser mais do que somos, nos recriando.     

Por essa razão, as experiências na dança circular também se 

estendiam aos espaços fora do atelier e acompanhavam todos. Nato se 

surpreende ao lembrar-se do atelier, e revela: “Eu estava em casa aí eu 
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lembrei da professora. Aí eu pensei: vôte! Será que estão sentindo a minha 

falta? Aí quando eu cheguei e recebi um abraço, pensei: tavam sim”.   

O fato de se pensar lembrado o convidava a visitar os lugares da sua 

memória e refletir sobre a relação com os colegas e instituição, e de se 

perceber pertencente ao grupo. No dia em que não compareceu ao atelier, ao 

se ver fora da prática da dança circular, Nato foi tocado pelo desejo de retornar 

para a roda de dança que envolveu uma atitude reflexiva sobre as razões que o 

impediam de participar. Ao se pensar, pensava as relações.  

Conforme Brandão (2005, p. 69), “Eu penso quando eu me penso. Eu 

me penso ao pensar o mundo, quando um eu, um me, e um mim dialogam 

comigo e refletem em mim por meio de mim”.   

Importa para Nato estar em um lugar no qual não é apenas aceito e 

lembrado, mas num lugar onde pode ser ele mesmo. Esta era sua 

aprendizagem: “Ser você mesmo. Ser o que você é. Saber se expressar do 

jeito que você é”. 

Transbordando-se de dança, as conversas fagueiras com os próprios 

botões ou em falas compartilhadas na intimidade da casa, a experiência chega 

com voz de ouvir, porque eram experiências vivas. Dessa forma, acabam 

acordando, à medida que ouviam o desejo de dançar junto. Fedo, ao comentar 

com a mãe sobre a prática da dança, de pronto, ouviu desta o desejo de 

também dançar, sendo seguida pelo seu pai nesse desejo. Nesse momento, 

anuncia-se uma possibilidade de estar em companhia se misturando e ver que 

não somos tão distantes assim, como bem falou Nato, ao dizer que, o mais 

interessante da dança circular “é a mistura, assim, das pessoas. Não é o caso 

de você aprender uma coisa ou outra. É uma coisa bem diferente”.  

Nas palavras de Ostetto (2006, p.159) escuta-se: “Danço a dança 

coletiva, mas tenho o meu passo, marca do meu corpo, da minha história. 

Aprendo a entrar na roda sem perder minha singularidade e, mais que isso, 

reafirmo-a na medida em que percebo o outro”. 
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Ilustração 9 – Serpenteando ao som da “Ciranda de Lia” 

Dançarinos participantes e passantes 

 

“A mistura das pessoas”, como disse Nato, não era um misturar-se de 

qualquer jeito, era um misturar-se de modo que todos podiam dançar do seu 

jeito a mesma dança, traduzindo uma consciência enamorada pelo que sentia.   

As danças circulares, para Sane, davam oportunidade de estar em 

companhia. A companhia dos colegas da dança circular atenuava os 

momentos em que deparava com sua fragilidade. “[...] Eu tenho a minha 

solidão, minha hora de fraqueza. Eu não sou aquela fortaleza” (SANE). A 

relação com a solidão cambiava de sossegada, quando momento de reflexão e 

reestruturação, à inquieta, que lembrava o isolamento. Aquela que faz o 

solitário sentir necessidade de apoio e cuidado ou se sente desapoiado e 

esquecido (FREIRE, 1987).  

De acordo com Sane, a lembrança dos parceiros na dança circular é 

sua companhia nas horas intermináveis na hemodiálise. Na dança circular 

registra-se momentos em comunhão com os outros, o que a faz perceber que 

não está tão só assim. A dança circular no atelier, além de proporcionar 

momentos de companhia e afeto, traduzia-se em novos conhecimentos a 

serem compartilhados em casa, como um acréscimo a si mesmo. “Todo dia eu 

falava: olha, eu aprendi a dança tal. É uma dança típica... toda dança tem uma 

história. Era um conhecimento maior. Eu me sentia na vantagem de saber 

mais”. Dizer que mostrava vantagem vinha acompanhado de um conteúdo de 
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alegria por estar ensinando e, assim, também demonstrava que continua 

aprendendo.   

Dança circular no corpo fazia o corpo dançar em casa e na rua porque 

era vivida intensamente com consciência, numa atitude de percepção profunda 

que fica ecoando. Esse eco nos revelava o que passava despercebido e a 

consciência dava voz ao corpo, conforme nos diz Poa:  

  

Em uma dança que eu não lembro o nome dela, mas quando a gente 
terminou de dançar, a professora perguntou o que a gente sentiu. E 
eu senti como um pedido a Deus. Como se eu estivesse pedindo a 
Deus que eu fosse mãe.  Quando eu cheguei em casa fui contar 
sobre essa dança pra minha mãe e dancei, não todos os passos, 
para mostrar a minha mãe o que a professora tinha ensinado uma 
dança que ela pareceu pra mim com um significado de um pedido a 
Deus. É como se a dança tivesse o desejo de ser mãe. Não todos os 
passos da dança, mas eu fiz e minha mãe disse: “é minha filha, essa 
dança parece mais um pedido para ser mãe”. Foi muito legal.  
 

  

Segundo Ostetto (2006, p. 227), a dança circular “fala para cada 

dançarino em particular: necessidades de aprendizagem para sua vida. Trazem 

e fazem sentidos articulados ao viver de cada um”. A dança à qual se refere 

Poa tem como título “Não Desista”. Ao ensiná-la, não é feita qualquer 

referência à maternidade. As associações são resultado de uma experiência 

única. Do mesmo modo que Mada nomeava a dança “Walenki” de “Valente”. E 

não era apenas pela aproximação do nome, mas ela construía associações 

com um “certo” valente, da sua imaginação, que pulava a janela e, com sua 

espada, ia ao encontro da sua amada.  

Em outros aspectos, a dança circular reorganizava a percepção do 

corpo e do espaço, nos quais está disposta a toda sorte de coisas. Porque “o 

movimento tem a capacidade de, não apenas de modificar as sensações, mas 

de reorganizar o organismo como um todo, considerando ainda a unidade 

mente-corpo” (NÓBREGA, 1999, p.106). 

O corpo diz da sua posição no mundo e do seu modo de dialogar com 

ele enquanto em movimento, e o movimento se modifica a cada experiência, e 

assim o humano se modifica; as coisas, os objetos não são imparciais; eles 

provocam e interrogam, nos fazendo tomar decisões, assumir novos modos de 

pensar e agir.  
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Ada percebe que, na medida em que perdia a visão, sua postura 

corporal tendia a inclinar-se em busca de aproximação do foco. Notava que sua 

coluna ficava curvada. Ao dançar, sentia o corpo erguer-se, ocupando uma 

melhor posição. Já quando estava na rua, Ada fala das associações que fazia 

com dança circular, na desenvoltura que precisava para percorrer espaços com 

tantos obstáculos.  

 
Estava andando na calçada e tive que desviar das pessoas e nunca 
pensei que naquele momento eu podia lembrar da dança [...]. A 
pessoa vem e eu tenho que desviar [...] a pessoa vem com o corpo 
todo. Eu procuro andar me livrando dos obstáculos. Eu sempre me 
lembro da dança (ADA).  

 

E dirigindo o ombro para a direita e para a esquerda, Ada desvia ou se 

esquiva dos obstáculos. Esse movimento traz imagens de um corpo que se 

move num fluxo criativo e não se detém. Não há medo no seu corpo de dança. 

Ao lembrar-se da dança no seu bailado, Ada traz também aspectos de leveza 

na caminhada pelo labirinto urbano. Sem leveza Teseu teria perdido o fio 

delicado que recebeu de Ariadne, enquanto dava saltos acrobáticos no 

enfrentamento do Minotauro. Teseu dançava munido de leveza, flexibilidade e 

coragem.  

Em outra experiência que repercute na relação com o espaço, Sane 

conta que a dança circular também ajudava a se localizar; “a gente tem que 

saber onde tá, onde é que eu tô. De que lado tinha um assento? Um espaço 

redondo ou quadrado? Eu sempre perguntava”.  

A experiência do círculo também era uma experiência de tensão que 

leva tanto ao centro quanto a tangência, tornando-se um percurso difícil de 

fazer para quem tem e quem não tem uma deficiência visual. O giro no próprio 

eixo provoca no dançarino desequilíbrio e, mesmo com o referencial tátil, o 

movimento, até voltar para posição inicial, é como um salto no vazio. No 

perímetro da roda, a experiência da circulação traz desconforto até que se 

chegue ao ponto inicial.  

Esses são trajetos do cotidiano: Na dança circular “[...] a gente vai fora 

do círculo na certeza que vai voltar. Aí eu já peguei a noção”, conforme disse 

Fedo. De outra maneira, falou Ada: “[...] foi a primeira experiência de dança pra 

saber o que tô dançando. Tô dançando isso. Tô dançando aquilo”.  
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Algumas especificidades da roda de dança circular dão uma identidade 

própria ao atelier. Sabemos que toda a experiência de dança é única e todas 

as rodas de dança circular são também únicas, contudo, também sabemos que 

se uma marca salta repetidamente, nasce um estilo ou assinatura. Essa marca 

se dava em resposta à escolha do método e da concepção que envolveu a 

pesquisa, dos dançarinos, do espaço.  

A roda de dança circular, propositalmente, foi aberta. É importante 

dizer que nem sempre as rodas de dança circular são abertas a participantes 

que não sejam do grupo, como acontece em muitas danças ritualísticas, que 

são praticadas nos rituais, muitos dos quais, determinam a participação dos 

dançarinos tendo estes que obedecer questões referentes àquele rito. Ou as 

danças da tradição que para sua prática se conservam alguns requisitos como 

ser restrita as mulheres ou aos homens, ou aos jovens. A exemplo, cita Burke 

(2010, p. 164): “A dança de roda era para homens e mulheres, mas um outro 

recorrente de dança cantada era apenas masculino. Era a dança de armas, e 

sua característica central era a simulação de um combate”.  

Há outros tipos de roda que, como na vida, restringem a participação 

de pessoas de modo velado e, essa energia, “fecha” a roda à participação dos 

que “não são convidados”.  

Por outro lado, a formação da roda sempre determina um grupo onde 

suas cumplicidades os envolvem numa redoma “poderosa”, difícil de penetrar 

(BOLEN, 2003). É preciso atenção para não ceder à tendência de fechar a roda 

quando ela deveria estar aberta para todos. O atelier cuidava para não criar um 

grupo de dança circular e proporcionar sua prática sem ser exclusiva aos 

inscritos, aos de determinada faixa etária, aos que chegassem cedo, aos que 

chegassem tarde, aos bem comportados, aos de comportamento impróprio. 

Ademais, qualquer restrição à prática seria contraditória com as concepções 

defendidas aqui. Todos dançavam, inclusive os expectadores. Pois, o fato de 

não estar dançando não significa que não esteja em dança (PORPINO, 2006). 

O expectador é envolvido por um espírito que toma conta do lugar, criando uma 

espécie de campo, ou de um lugar de experiência.   

A participação dos dançarinos passantes foi fundamental, uma vez que 

seria uma ilusão tentar criar um lugar de respostas isentas das ondulações da 
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vida viva, onde o inesperado está sempre acontecendo. As ondulações nos 

aproximavam do cotidiano e incentivavam o convívio, contemplando a 

participação de todos. 

Com a presença de um dançarino novo na roda e a presença de 

pessoas apreciando a dança, foi possível o enfrentamento de inseguranças, 

bem como a percepção de que o erro não era exclusividade dos dançarinos 

novos e que o acerto era facilitado pela experiência em dança ou muito menos 

pelo fato de ser uma pessoa com ou sem deficiência visual.  

A dança circular era inaugurada a cada prática. Em consequência, 

causava surpresas tanto para quem já estava no atelier como para quem 

acabava de chegar, desmistificando sentimentos relacionados à falta de 

capacidade. Todos nós estávamos envolvidos em processo diferente de 

ensinar e aprender a dança. 

A professora aprendia com os dançarinos a ensinar, os dançarinos 

aprendiam com a professora a dançar. A dança circular ensinava a nos 

movermos na vida; a vida nos nossos corpos mudava as coreografias nossas e 

as da dança.  

O grupo chamava a atenção para a dificuldade de execução de alguns 

passos da dança, como se isso estivesse relacionado à deficiência visual. A 

nossa experiência em muitas outras rodas, como voz testemunhal, 

tranquilizava o grupo para construírem suas próprias estratégias. A presença 

constante de novos participantes, inclusive videntes, demonstrava que cada 

pessoa tem uma forma diferente de aprender. Fazer uma trajetória do círculo, 

uma rotação no próprio eixo ou fazer balanços são construções muito 

particulares que não estão associadas ao fato de ser ou não vidente. O erro, ou 

as dificuldades de execução da coreografia, possibilitavam novas criações. 

Mediante isso, fizemos muitas homenagens aos coreógrafos, dançando do 

nosso modo, mas dançando.    

O desdobramento das discussões em torno das duas danças trouxe as 

preferências dos dançarinos e, com isso, pudemos fazer, mais uma vez, 

escolhas em conjunto. Contudo, não solicitaram as danças da moda ou forró e 

falaram da satisfação de fazer “essas danças diferentes” que nem imaginavam 

que era “tão bom” e que fosse possível. Ressaltavam também a importância do 
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professor ensinar, sabendo que eles eram cegos e não demonstrava receio de 

tocá-los.  

Uma fita amarela no chão significou mais do que uma referência tátil. A 

fita de cor amarela falava de outros significados instituídos socialmente como 

atenção, como demarcação de um caminho, como até impedimento. Falar a 

cor da fita instigou risos denunciadores de que a cor para o deficiente visual 

seria uma informação estranha. Contudo, denotava a importância de insistir 

nos seus significados para além do que ela comunica visualmente.   

Essa situação, como outras, fazia lembrar da importância de não furtar 

palavras que podiam parecer não pertencer ao universo da pessoa com 

deficiência visual. É preciso insistir e traduzir os significados das palavras ainda 

que elas pareçam compreensíveis somente a quem vê (VIGOTSKY, 1997). 

A percepção do corpo se tornava mais aguçada em várias dimensões. 

Saber, como Fedo, que agora fazia um círculo e sabia que ia voltar. Ou como 

Sane, que sentia que as pernas e braços estavam bons. Ou como Nato, que 

podia ser ele mesmo, ou como Bela que se sentia bonita, ou como Edi, ao 

entrar em conflito com tantos professores ensinando de uma só vez: “Eu fiquei 

confusa com tanta gente me ensinando. Eu não tinha nem tempo de pensar”. 

Todas essas falas compartilhadas foram importantes no exercício da 

percepção para que se estabeleça o diálogo com o que o outro pensa e sente 

junto comigo. “Nós gostamos de dançar, isso é o que importa para dançar”, 

sintetizou Poa, e acrescentou: “[...] como você disse, a dança não é sua. A 

dança é de todos!”.   

A dança circular era dos dançarinos e, de posse dela, o grupo 

transitava na coreografia, escolhendo novos adereços, fazendo ajustes e 

colocando a própria assinatura. Há um valor simbólico em cada situação vivida 

onde a palavra apenas dá indícios do acontecido. A dança não era um ritual de 

apagamento do corpo. A sua prática se fazia presente em cada dançarino, 

como um ausentar-se de Deus para Ser. Dessa forma, os dançarinos se 

autorizavam a inclusive mudar as coreografias. É sobre essas intervenções e 

sobre o encontro que falaremos a seguir.   



  
 

105 
  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

106 
  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

COREOGRAFIAS E ENCONTROS: ENTRE PAREDES, RISOS E SONHOS 

 

Escrevi cinco versos: um verde, 
outro era um pão redondo, 

o terceiro uma casa se levantando, 
o quarto era um anel 

o quinto verso era 
curto como um relâmpago 

e ao escrevê-lo 
me deixou na razão sua queimadura. 

[...] 
E bem, os homens, as mulheres, 

vieram e tomaram 
a simples matéria, 

fibra, vento, fulgor, barro, madeira, 
e com tão pouca coisa 

construíram 
paredes, pisos, sonhos. 

 
(Pablo Neruda, 1979) 

 

A prática da dança circular afetou sorrateiramente os dançarinos que 

se revelavam como aqueles que, movidos pela poesia, fizeram o poema com 

as mãos e, assim, se tornaram coautores das coreografias. Esse movimento de 

intervenção na dança circular era uma resposta à recuperação do poema, da 

dança que em algum momento havia sido esquecida, e nela e com ela, 

construíam paredes, pisos, sonhos como versos que faziam o ser, ser mundo, 

ser no mundo, em comunhão com o mundo. As intervenções nas coreografias 
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também interferiam na construção de um novo modo de se ver e de ver o outro 

diante das forças que oprimiam. 

No atelier as consciências dos dançarinos sobre si mesmo e a 

consciência de estar em relação não eram evidências que surgiam a partir da 

prática da dança circular. Algures, os dançarinos sabiam de si. O fato de 

saberem de si, contudo, se perceberem como pessoas com deficiência e 

entenderem onde o preconceito dormita, não era suficiente para transformar o 

estado de coisas desumanizantes a que estão submetidos.  

Como vimos em Freire (1987), a consciência ingênua se avizinha da 

consciência sectária, uma vez que ambas não promoverem a transformação da 

situação vigente.  A arenga com o preconceito não é suficiente se ela estiver 

submersa numa consciência sectária. É nessa questão que a prática da dança 

circular promoveu mudanças importantes.  

Ao experienciar as danças circulares, os dançarinos integram o 

preconceito e desenvolvem uma atitude de reflexão sobre as questões que o 

envolvem. Segundo Heller (2008, p. 74), “a ciência e a arte de efetivo sucesso, 

ou seja, tudo aquilo que for duradouro e promover a causa da humanidade, 

está isento de preconceitos [...]”. 

Os passos são miúdos, a coreografia é serena, mas ao final de cada 

dança há de dar “viva!”, como faziam os dançarinos e, dessa forma, iam 

experimentando suas capacidades com qualidades mais amorosas; as 

palavras assim diziam.  

Este capítulo, portanto, tem como objetivo apresentar as intervenções 

coreográficas identificadas neste trabalho como afirmação dos dançarinos 

como sujeitos de transformação. Apresenta, também, o encontro como algo 

fundamental para os dançarinos. Por meio do encontro e, assim, se valendo do 

outro como um espelho de si, se afirmam capazes na multiplicidade do ser.  

O processo de aprendizagem da dança revelou dançarinos em criação, 

confrontos, descobertas. Afirmação de si mesmos, afirmação de suas próprias 

capacidades.  As tensões do corpo para aprender e acompanhar a coreografia 

no ritmo da música, as tensões diferentes dos parceiros em cada lado, a 

manutenção da sincronia da roda como um todo, e um lado e do outro. Cada 

situação enfrentada na prática da dança circular foi um exercício de 
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intervenção na realidade e um enfrentamento que são reveladores das 

capacidades dos dançarinos. Tais intervenções aconteceram uma após outra e 

nos convidam a observá-las mais de perto.   
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3.1 Intervenções coreográficas: transformações que se revelam na prática 

 

As danças circulares praticadas no atelier possuíam uma coreografia 

própria. No entanto, durante a prática, observamos que todas as coreografias 

sofreram intervenções dos dançarinos, o que denotava um movimento de 

autonomia sobre a coreografia proposta. Constatamos que os dançarinos 

respeitavam o próprio corpo, dialogando com as solicitações da coreografia 

com o modo que cada um podia desenvolvê-la sem que para isso precisassem 

permanecer desconfortáveis ao dançar.  

Coreografia, segundo Gil (2004), é o conjunto de movimentos com 

nexo próprio. É esse nexo da dança que se constrói a identidade do movimento 

dançado e diz que tal dança é esta dança e não outra. 

As linguagens não verbais possuem a particularidade de não serem 

traduzíveis em palavras. Buscamos sempre um modo de transcrevê-las, mas 

sempre haverá uma “distorção” da arte à qual nos referimos. Segundo Gil 

(2004), não é possível traduzir a coreografia como se fosse um texto escrito e, 

tão pouco é possível, dividi-la em pedaços como se pudesse seccioná-la.   

“Seria vão descrever o movimento dançado querendo apreender todo o seu 

sentido. Como se seu nexo pudesse ser traduzido inteiramente no plano da 

linguagem e do pensamento expresso por palavras”, e vice-versa (GIL, 2004, p. 

67).  

Essa dificuldade de escrever é similar à dificuldade de dizer sobre a 

dança, ela se mostra clara ao pedirmos que os dançarinos expressem suas 

emoções ou qualidades depois de dançar. Dizem palavras soltas que 

transbordam significados, não por terem um vocabulário restrito, mas pelo fato 

de que a experiência que acabaram de vivenciar não ter lugar na palavra 

verbalizada.  

A dança comunica, em nível de uma metalinguagem, nos limiares da 

subjetividade, na sutileza dos nossos sentidos, como os efeitos da veladura na 

tela: percebe-se que um véu sobrepõe a imagem, mas basta desviar o olhar 

que não o vemos mais. É também como tocar nas ondas de calor que emanam 

do corpo e que, se a mão escapa a altura do campo de ondas, perdemos as 

sensações mágicas deste tocar. Ou como escutar o farfalhar das folhas das 



  
 

110 
  
   

 

 
 

árvores na cidade, quando tudo silencia para aproximações com a natureza e 

uma voz fala no centro do nosso peito “é!”, ao que outra responde: “pois é”7, e 

o farfalhar se despede.  

Os movimentos que compõem a coreografia, por sua vez, escorregam-

se, desmancham-se, borram-se um no outro sem possibilitar um recorte 

preciso para que possamos dissecá-lo, compreendê-lo. Por essa via, a análise 

da coreografia nos põe diante de uma cabra-cabriola, e seus saltos não 

permitem que lhe alcancemos.  

Contudo, a coreografia envereda no paradoxo de si mesma, já que, por 

meio dela registramos a composição de movimentos e passos na dança e 

podemos, ainda, ter acesso às composições de dança. Nesse aspecto, a 

coreografia tem um papel importante para que se “transfigure” novamente em 

dança. 

No atelier, os dançarinos se organizaram diante das coreografias e 

fizeram mudanças, criando novos desenhos numa versão de danças circulares 

própria do atelier. A palavra organizar é bastante apropriada para tal situação, 

por corresponder a um diálogo orgânico dos dançarinos com a coreografia, 

fazendo modificações antes e durante a execução da dança, como um 

organismo repleto de vida pulsante. Assim, a organização acontecia no próprio 

dançar. 

Essas intervenções na coreografia das danças circulares foram 

registradas continuamente. As próprias atividades de preparação do corpo já 

se configuravam num palco de criações e recriações, do modo que cada um 

interpretava movimentos. Temos, como exemplo, a execução de um 

movimento inspirado nos pingos da chuva. O nome “pingos de chuva” vem com 

a intenção de trazer toques tamborilados com as pontas dos dedos. As 

variações eram muitas: todos os dedos no mesmo pulso, dedos escovando, 

dedos em ponta com toques ligeiros e alternados.  

 

                                                 
7 Contar a história (Paulo Toledo). 
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Ilustração 10 – Preparação do corpo – “Pingos de chuva” 

 

Outro exemplo está presente no exercício de alongamento dos braços, 

tórax e alinhamento da coluna. Convidamos o grupo a uma representação 

individual do movimento, tendo o sol como inspiração. Cada dançarino 

executou de forma diferente, a partir das suas percepções.  

Foram muitas as variações. Cabeça girando tendo como eixo o 

pescoço, tronco girando tendo como eixo o quadril, mãos com punhos cerrados 

girando uma em torno da outra, braços alongados girando para o alto e para 

baixo, corpo girando em volta do corpo do parceiro. Para nós, essas situações 

convidavam a refletir sobre até que ponto padronizar os movimentos de uma 

determinada coreografia, e, sobretudo, a refletir sobre a importância dessas 

variações como momentos criativos de elaboração singular do movimento. 

 

  
Ilustração 11 – Preparação do corpo – “Movimento do Sol” 

  

O artista da dança, conforme Gil (2004), vai escolhendo o movimento, 

observando o fluxo de energia até se tornar “saturado de sentido”. O 

movimento abraça o dançarino e vai sendo abraçado a cada significado que lhe 

é dado. Movimento, sentido e dançarino tornam-se dança. O ensaio é o 

momento no qual acontecem essas escolhas; é o espaço e o tempo reservados 
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para essas experimentações. No caso da dança circular não há ensaios. A 

dança é cada instante de dança. É no movimento cíclico da dança circular que 

o dançarino e a roda vão refinando a dança. Esse refinamento foi percebido 

claramente pelos dançarinos participantes. “Era muito bom quando a gente 

tava dançando e a música tocava e dava tempo; a gente acertava aí dava viva” 

(MADA).  

As experimentações para apreensão da coreografia na prática da 

dança circular já se configuram danças e dançando reconstruía-se a 

coreografia. A coreografia ainda que pronta fica exposta a toda sorte de 

intervenções e se configuram mais numa proposta coreográfica porque ela se 

torna do corpo que dança.  

Ao deixar um espaço aberto para o diálogo com o corpo do dançarino e 

com o corpo do grupo, as coreografias praticadas no atelier estavam mais para 

proposta coreográfica do que para uma coreografia que devesse ser seguida à 

risca.   

Importava que cada dançarino não se sentisse acanhado para dançar. 

Se o corpo respondia à música, ao espaço, ao movimento dos parceiros, os 

espaços da coreografia que ficavam em branco eram preenchidos. Tais 

espaços eram exatamente onde os dançarinos escreviam.  

A coreografia dialogava corpo-a-corpo com o movimento dos 

dançarinos, criando um terceiro movimento plasmado naquela roda, naquele 

momento. Por vezes, bastava ter um novo dançarino na roda para que a dança 

se mostrasse nova; nova de desenhos, qualidades, sentidos.  

Era importante que os dançarinos percebessem que aquela dança 

modificava-se por interferência de cada um e que seria preciso um trabalho 

conjunto, realizado com alegria. Não era a coreografia, nem a professora, nem 

os dançarinos que ordenavam, mas um conjunto de coisas determinava que a 

“Ciranda de Lia”, originalmente dançada na areia da praia por pescadores, era 

diferente da “Ciranda de Lia” dançada entre as cadeiras do auditório, com o 

som de ônibus, buzinas e crianças brincando na quadra. Era nessa praia que 

os dançarinos se aventuravam a marujar, criando sua própria ciranda.  
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Ilustração 12 – “Ciranda de Lia” 

 

  Vale acrescentar que, nas danças circulares não se exige formação ou 

experiência específica. A técnica para sua prática está presente nos diversos 

modos de fazer a técnica numa quase informalidade. Esse “quase” é reservado 

a este trabalho, no qual os dançarinos praticavam dança circular com uma 

professora. Se fosse observada a técnica na prática das danças circulares 

autóctones, no seio da comunidade de onde ela é originária, a informalidade é 

quem responderia pela técnica desenvolvida no ensino da coreografia.  

Vejamos as mudanças nas coreografias das danças praticadas no 

atelier. Ao dançar “Nascimento de Vênus”, o balanço em quatro tempos, que 

marcava a mudança do desenho, foi suprimido pelo grupo durante a execução, 

ainda que este houvesse sido explicado previamente. Os dançarinos foram se 

ajustando uns aos outros e desencadearam um movimento de precessão, 

suprimindo o balanço.  

Com a subtração do balanço, eles puderam executar a dança até o 

final do seu ciclo. Nesse momento foi possível notar que cada dançarino 

procurava sentir o seu tempo e o tempo do parceiro, de modo que iam criando 

uma harmonia a cada passo.  

Na infinitude dos acontecimentos tínhamos pessoas que percebiam 

com mais agudez o próprio processo e o do outro. Sentia-se o tempo, a 

mudança de passo; as dúvidas, as decisões; buscava-se sintonia. Deixava-se 

levar pela curiosidade, fazendo os movimentos desconhecidos; ria-se nas 

voltas inesperadas e aparentemente difíceis. Estamos falando da profundeza 

da motricidade. Quando 

 

[...] realizar um movimento não é, pois ser capaz de repetir gestos 
padronizados, mas sim ser capaz de apreender o em torno, o mundo 
humano. Realizar um movimento é realizar os projetos de nossa 
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existência, é saber-se enquanto ser de potencialidades originais 
(NÓBREGA, 2005, p. 67).   

 

Nesse deslocamento desenhado na coreografia havia um movimento 

agudo de ampliação da percepção.  Os dançarinos estavam experienciando 

uma combinação de sensações que significavam a sua presença viva no 

mundo não como objetos ou corpos mecânicos, mas como sujeitos que 

ocupavam, transformavam e construíam espaços enquanto dançavam.  

Quando cada participante do grupo fala que todos estão igualmente 

aprendendo, eles dizem de si e dos outros, mas também dizem que sentem o 

outro em si mesmos e que se percebem no movimento do outro. A percepção 

conduz a uma organização do outro e do mundo em si mesmo. O movimento 

que nos move, nos transforma e extrapola adiante de nós, provocando 

transformações que se engendram em outras. 

Na dança circular citada, “Nascimento de Vênus”, as mãos dadas são 

fundamentais para execução do enlaçamento sincronizado existente na 

coreografia. Os braços se elevam, um passo é dado para o centro, o corpo gira 

no sentido horário. Com o giro, os braços ficam cruzados e descem, sem soltar 

as mãos e ao mesmo tempo os corpos se curvam, sugerindo o entrar e sair da 

concha de Vênus de Botticelli. 

Para ensinar esse movimento, descrevendo as sensações que ele 

provocaria, mesmo utilizando metáforas, não atenderia à experiência de fazê-

lo. Era como solicitar que todos imaginassem como seria comer nuvens.  
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Ilustração 13 – “Nascimento de Vênus” 

 

  

A surpresa do movimento “inesperado”, provocado pela sincronicidade 

do grupo, proporcionava lições de confiança, de prazer e de integração da 

curiosidade e da coragem como qualidades estruturantes no enfrentamento de 

situações novas. Aprender coisas novas de forma original, está preparado para 

responder também de forma criativa às situações inesperadas (NÓBREGA, 

2005).   

Em “Não Desista” o balanço existente na coreografia foi executado de 

várias formas. Uns dançarinos executavam o balanço centrando sua atenção 

no quadril, outros nos ombros, outros nas pernas. Quando neste balanço, 

conforme aprendi com William Valle, o corpo pendula para frente e para trás, 

acompanhando a transferência de peso de um pé para o outro, a variedade de 

balanços, apresentados pelos dançarinos, enriquece a coreografia com um fluir 

de ondas e redemoinhos, como as pinceladas na obra “Noite Estrelada” de Van 

Gogh. 

Nos passos de caminhada realizada após o balanço, a coreografia 

voltava à sua forma original. Demonstramos ao grupo, dançando para cada um, 

os vários desenhos dos balanços executados por eles, para que percebessem 

como cada um, no fazer diferente, pode trazer um efeito rico à dança. Essa 

demonstração envolveu toques, que consistem em “[...] tatear o movimento 

sendo realizado pelo professor ou colega, ou seja, percebe pelo tato a 

demonstração do movimento” (NABEIRO, 1999, p. 11).  
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Os toques foram acompanhados por uma descrição verbal, que 

explicitava a sequência do movimento realizado.  No entanto, era mais que 

isso, uma vez que nele havia interação entre nós e o dançarino, quando 

percebemos sinergeticamente que o movimento tinha sido compreendido.  

  

 
Ilustração 14 – Aprendendo com os dançarinos 

 

 

Vale esclarecer que esse fluir em várias direções não dizia respeito à 

dificuldade para imitação por falta da visão.  O conceito de imitação a partir da 

vidência aprisiona a imitação à condição de ver. Por essa ótica, a imitação para 

a pessoa com deficiência visual sempre será uma tarefa impossível. Por essa 

razão, é importante não se deixar levar por um entendimento de que a via tátil 

é o canal que possibilitará a imitação, pois assim estaremos novamente 

suprimindo a sensibilidade do movimento imitativo. 

Numa perspectiva corpórea, a imitação acontece em meio a 

estimulações sinestésicas. Música tomando conta do corpo, imagens 

metafóricas sugeridas, toques, conexões e emoções, a que não tivemos 

alcance. Todas as informações sensoriais e contextuais, significações e 

experiências, promoviam uma situação de imitação, gerando, 

consequentemente, a aprendizagem e reconstrução da coreografia.  

A imitação não negava a autenticidade dos dançarinos, mas estimulava 

a criação motivada pelas interações entre si, sendo que cada um recorria ao 

seu arcabouço de experiências significativas para compor os movimentos 

solicitados, mobilizando processos imaginativos. Este imitar, portanto, é rico em 
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(re)elaborações e intencionalidades, e está imiscuído nas ações colaborativas 

de aprendizagem entre os dançarinos participantes.  

Uma arbitrariedade nesse sentido seria como enclausurar os corpos ou 

mesmo, como diz Freire (1999, p. 138), como “[...] golpeá-lo, impor desgostos e 

prejudicá-lo nos processos de aprendizagem [...]”.  Cada variação era como um 

território conquistado, como uma nova palavra que fora silenciada no corpo e, 

agora, era pronunciada e cada dançarino conhecia, passo a passo, um pouco 

mais de si.   

A coreografia também se modificava por uma solicitação direta do 

grupo, como foi o caso da dança “Walenki”, coreografia de Bernard Wosien 

para uma canção tradicional russa. Conforme ensinada por William Vale, 

professor de danças circulares, essa dança é executada com a formação de 

duas rodas equivalentes e concêntricas. Enquanto uma roda gira no sentido 

horário, a outra gira no sentido anti-horário, marcando oito tempos e voltando 

ao ponto inicial, também em oito tempos.  

Lembrando a sequência da dança, os dançarinos vão duas vezes ao 

centro. Ao voltarem, na segunda vez, os dançarinos da roda de fora enlaçam 

os da roda de dentro, passando as mãos dadas pelo alto da cabeça e 

acomodando os braços em “V” na frente de cada parceiro da roda de dentro e, 

assim, formam um entrelaçado que chamamos de “cesto”.   

Essa formação de duas rodas e a construção de um enlace para formar 

o “cesto” dificultava o fluxo da dança. Diante disso, os dançarinos encontraram 

uma solução eficiente para manter o fluxo da dança: fazendo uma única roda. 

O “cesto”, agora, passa a ser executado, soltando a mão do parceiro do lado e 

estendendo-a para encontrar a mão do parceiro subsequente. O cesto estava 

formado e a dança executada sem perdas.  

Não se tratava de uma adaptação de uma dança para que se tornasse 

“mais fácil”, mas de uma solicitação do grupo para um modo de fazer melhor. 

Do mesmo modo que não encaminharíamos para uma adaptação dos 

dançarinos à coreografia como se negando a motricidade de cada um. As 

intervenções em “Walenki” traziam uma resposta crítica, reflexiva e criativa do 

grupo, revelando que os dançarinos haviam se apropriado da dança circular.   
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Ilustração 15 – Execução do cesto - “Walenki” 

 

  Essas modificações aconteciam sem muitas discussões. Os dançarinos 

faziam novos desenhos que, diante da coreografia, demonstravam uma atitude 

de decisão que acordava para um fazer de outro jeito, superando as barreiras 

coreográficas. Era no gerúndio do fazer, no fazendo, no continuum do 

movimento que as mudanças aconteciam e os limites eram superados. 

Registrava-se autopoiésis8 de forma explícita pela evidência da reorganização 

sintonizada dos dançarinos com a coreografia. Havia um construto de si 

mesmo a cada movimento executado.  

A dança circular “Santo és Tu” possui uma coreografia aparentemente 

simples, com apenas dois deslocamentos em passo de caminhada lenta para o 

centro e voltando para o lugar inicial. No entanto, o simples, neste caso, era 

paradoxalmente complexo. Ao ir para o centro, em quatro passos, a coreografia 

escreve um passo em meia ponta que marca para voltar em seguida, também 

em quatro passos. A seguir, mais um passo trás; os braços se elevam para o 

alto em forma de cálice e, mais uma vez, pés em meia-ponta. Os braços 

descem alternadamente à altura do ombro (cruz). Primeiro o braço direito, 

depois o esquerdo. Só nesse momento é que as mãos se encontram no alto e 

se soltam depois que os braços se abaixam para iniciar novamente o ciclo. Na 

                                                 
8 Em Nóbrega (1999, p. 78), vemos: “autopoiésis, do grego auto-poiein, auto-fazer-se, diz 
respeito à organização dos seres vivos em sua complexidade dinâmica. Essa complexidade 
refere-se à diversidade química das moléculas orgânicas, tornando possível a existência dos 
seres vivos”.  
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medida em que era executado esse movimento, mostrava-se claramente que 

não há imparcialidade dos corpos.  

 

     

  
Ilustração 16 – “Santo és Tu” 

                                

Ao irem ao centro, as mãos se aproximavam uma a uma, e de mãos 

dadas, o passo em meia-ponta foi executado com mais fluência. Na volta, as 

mãos permaneciam dadas até o final da dança. Com essas modificações, 

alguns aspectos simbólicos e as sensações que eles promoviam, existentes na 

coreografia, deixaram de ser experimentados. Contudo, tais significações 

também, são experiências culturais e, mesmo mantendo a coreografia, sofrem 

variações.  

Dessa forma, sentido, significado e símbolos da dança escritos na 

coreografia escapam mesmo quando seguida à risca e com uma séria 

tendência de tornar-se vazia, caso o dançarino exija de si uma experiência 

engessada. Diante disso, a dança não deixará de variar sempre que for 

dançada e não deixará de transvariar porque é dança.    

Vimos, a cada prática, constatações de si como dançantes. “Como 

você disse, a dança não é sua. A dança é de todos. Nós gostamos de dançar. 

É só isso que você precisa saber”, disse Poa, dançarina participante, 

assumindo o seu “novo” corpo de dançarina.  

Diante disso, também experimentamos que a prática da dança circular 

configurava-se a cada encontro em um convite para dançar muito mais do que 

aprender a dançar. Vale acrescentar que, dos oito dançarinos, apenas um 

trazia uma experiência de dança fora das danças circulares. A afirmação que a 

dança estava presente em cada um, também se manifestou quando Bela 

solicitou que fosse ensinada uma valsa.  
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Atendendo ao pedido de Bela, dançamos “Viagem ao Céu”. A 

coreografia propõe dois momentos: o primeiro, marcado por embalos de mãos 

dadas na roda e o outro, em pares executados conforme a variação da 

melodia. Enquanto no primeiro foi preciso uma marcação clara dos passos, no 

segundo momento não fizemos nenhuma orientação. A música perambulava e 

ao tocar os corpos, os transformava em ritmo e movimento.   

Ao observar os dançarinos dançando tão fagueirosamente, hesitamos 

em convidá-los a voltar à roda para executar a primeira parte da coreografia. 

As variações movimento livre e na roda propõem uma experiência de caos 

organizador. De um caos que leva a novas combinações, encontros, 

desencontros. Ao voltar para a roda, os dançarinos se posicionavam ao lado de 

outros colegas com os quais iam fazer novos pares para dançar livremente. Em 

pares sentiam de outro modo as diferenças e semelhanças existentes no ritmo, 

estilo, dificuldades, superação. Tais situações eram comentadas pelos próprios 

dançarinos: “a gente fica conhecendo o corpo do outro”, disse Sane, sujeito de 

pesquisa. 

 

 

  
Ilustração 17 – “Viagem  ao Céu” – (valsa) 

 

Ao tocar um corpo, toca-se na história, na emoção. Quando chegamos, 

chegamos com tudo que possuímos: sentimentos, experiências do mundo. E o 

que possuímos está em nosso corpo. Há uma troca imediata no duplo do tocar 

que implica ser tocado simultaneamente. É estabelecida uma relação íntima de 

cumplicidade, na qual há uma exposição da alma de que não pode fugir.  

Os significados atribuídos a cada coreografia em forma de histórias que 

foram pensados pelos coreógrafos, ou pela professora como metodologia de 

ensino, deram lugar a histórias contadas pelos dançarinos a partir das suas 
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próprias sensações e experiências. Os dançarinos recorreram à própria 

imaginação, mobilizados pelos movimentos da coreografia e emoção por ela 

provocada, encontrando, dessa forma, associações e significados para os 

movimentos e assim desenvolvê-los.  Para Alves (2004, p. 234),  

 

A imaginação orquestra atividades criadoras por traduzir a 
constituição de algo novo como decorrência da relação do homem 
com a realidade objetiva, provocando-o, incitando-o para o 
atendimento de novas demandas e necessidades, tendo como 
premissa a experiência já sedimentada, que não se presta apenas 
para ser revida, nem reproduzida, mas, também, convertida em 
fundamento para novas criações, as quais, distintas do que existe na 
objetividade do real, ao materializar-se construtos artísticos, 
filosóficos, científicos, prático-cotidianos ou técnicos, completam a 
circularidade do processo imaginativo, estimulando a (re)organização, 
(re)interpretação, a transformação da realidade e/ou  elocubrando 
sobre seu devir.   

 

A experiência vivida que se ajunta às experiências quase oníricas e 

aos desafios da dança entrelaçadas em forte conteúdo emocional, constituíam 

os componentes importantes na feitura e na organização do movimento. As 

mãos que se juntam na frente do ventre e trazem a imagem de uma gravidez, 

no fluir da dança, o voo de liberdade, uma borboleta; na valsa, a desenvoltura 

de uma bailarina. A imaginação, inspiradora do dançar e, por vezes, com o 

poder de se impor “às nossas faculdades e à nossa vontade, extasiando no 

mundo interior e nos arrebatando ao mundo externo, tanto que mesmo se mil 

trombetas estivessem tocando não nos aperceberíamos” (CALVINO, 1990, p. 

98).  

No dançar a imaginação não deixou nossos corpos na passividade, na 

dormência, na letargia. Por outro lado, inspira a experimentar os próprios 

desejos de dançar, fazendo desses ensaios para a vida já um fato. A 

imaginação movia uma cascata de sensações que faziam da coreografia uma 

construção pessoal.  

Para a pessoa com deficiência visual, as imagens são igualmente 

construídas a partir das experiências e da sua capacidade de criar, sem, 

necessariamente, o recurso da visão.  

As imagens inspiradoras para aprendizagem da coreografia da dança 

circular eram também recriadas a partir da prática, provocando novas histórias, 
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com sentido metafórico que traduziam a experiência da dança circular, 

sugerindo novos significados ao movimento.  

A título de exemplo, recorremos à prática da dança “Meditação da 

Flor”. Em roda, os dançarinos voltados para o centro se curvam estendendo os 

braços para o cento; na sequência, as mãos são trazidas para junto do corpo 

em concha. No último movimento, as mãos juntas são elevadas até o alto, 

quando, em um pulso, se separaram e os braços se abrem lateral, descendo 

ao longo do corpo.  

Conforme aprendi com Maria de Lia9 (2002), esses movimentos da 

dança “Meditação da Flor” podem ser análogos ao ciclo de uma planta-

semente-broto-árvore. Dessa forma, mantemos a metáfora e sugerimos a 

imagem de apanhar uma semente da terra e trazê-la para o ventre, “onde” 

brota. O percurso das mãos para o alto desenha o crescimento e expansão da 

planta.  

 
Ilustração 18 – “Meditação da Flor” 

  

Contudo, para Ada, dançarina participante, aqueles movimentos 

remetiam à outra história da qual havia lembrado enquanto dançava. A sua 

história fazia relação dos movimentos com um passarinho no ninho como 

metáfora do amor. O pássaro no ninho é frágil e precisa ser cuidado e depois 

deixá-lo livre, contou Ada. A partir dessa história dançamos novamente 

                                                 
9  Maria de Lia, Professora de Danças Circulares, Atriz e Arte Educadora, graduada pela UFRN. Com 
Maria tive as primeiras aulas de dança circular.  
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“Meditação da Flor”. Nesse caso, o movimento inspirou outras metáforas que 

ampliavam os significados da dança. 

 

   

 
Ilustração 19 – “Meditação da Flor” – Novos significados 

 

 

Não podemos dissociar o significado do movimento como algo à parte 

da coreografia. Forma e sentidos não podem estar separados. Uma coreografia 

sem sentido tornará a dança oca, ainda que os sentidos não possam ser 

traduzidos na linguagem verbal.  

Conforme Garaudy (1980, p. 108), “[...] a dança não conta uma história 

sobre o que já existe: concentra num símbolo, num mito, o que está sugerindo”. 

Partindo desse ponto de vista, o símbolo ou um mito, por terem significado 

aberto, permitem que o dançarino dance seu próprio mito.     

As intervenções ocorridas em todos os lados da coreografia falam de 

processos vivenciados pelos dançarinos, que não se descolam do corpo ao 

final da prática das danças circulares. Todos esses momentos de criação e 

intervenção na coreografia foram, também, contextos de nossa aprendizagem. 

Se faltavam palavras que podiam ensinar ou se faltava algo que só a 

experiência era capaz de proporcionar, os dançarinos traduziam para nós o 

que não conseguíamos dizer.  

Como disse Pinto (2005), ensinar é o melhor jeito de aprender. 

Palavras que se avizinham às de Freire (1999), quando este diz que ao 
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ensinar, o professor aprende. Rancière (2007) vai mais longe, ao chamar a 

atenção de que é o professor quem precisa do aluno.  

Necessitamos uns dos outros para aprender e ensinar. É habitando na 

dúvida do que sabemos que é possível não apenas aprender, mas, sobretudo, 

ensinar. Nada mais perigoso para um aluno do que um professor que sabe 

tudo.  

Em momentos nos quais a palavra para ensinar uma determinada 

coreografia escapava, os dançarinos, prontamente, ofereciam orientações 

necessárias para que pudéssemos ensinar a dança. Como ensino esta dança? 

Foi a pergunta lançada para o grupo. Ao som da música, dançamos em 

companhia de uma das dançarinas, a qual traduziu, com seriedade, a dança 

que acabava de ver. Então, posicionando adequadamente as mãos nos nossos 

ombros e, sem precisar dizer mais nada, dançou nos acompanhado para 

depois nos ensinar.  

O método de ensino da dança circular partia de uma concepção de 

ensino-aprendizagem no qual predominava a escuta dos corpos, o diálogo com 

os dançarinos. Tratava de um momento singular em que a docência acontecia 

de um modo muito especial.  

Isso posto, o exercício de uma linguagem rica em detalhes imagéticos, 

associações metafóricas, trazia uma melhor compreensão da dança. O toque, 

a fala, a sinestesia provocada pela música e todas essas composições juntas 

estavam presentes no ensinar e aprender a dança. Porém, ao fazermos do 

aprender e ensinar um momento de criação, todos os envolvidos são agentes 

construtores um dos outros.  

 
Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-
aprender participamos de uma experiência total, diretiva, política, 
ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a 
boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e a 
serenidade (FREIRE, 1999, p. 26). 
 
 

O autor ainda adverte que,  

 

[...] quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as 
razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de 
mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade de 
ingênua para o de curiosidade epistemológica (FREIRE 1999, p. 44). 
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A aprendizagem das coreografias e suas recriações promoviam 

desarranjos no corpo a cada movimento novo. Tratava-se de uma aventura de 

experimentações corporais que, para um grupo de dançarinos com deficiência 

visual tinha um valor diferenciado.  

Se, para a pessoa com deficiência, as palavras lhe bastam para 

transmitir suas ideias, levando a crer que há um déficit na sua comunicação 

corporal, conforme Porto (2005), concorda-se, também, que esse déficit 

corresponde à forma como são desenvolvidas as interações com a pessoa com 

deficiência visual, na qual a linguagem corporal é suprimida.  

As palavras não foram poupadas, como se houvessem aquelas que 

não pertencessem ao universo da pessoa com deficiência visual e tal 

pronunciamento não fosse compreendido pelo grupo. Elas precisavam ser ditas 

para que as conceituações a esse respeito fossem rompidas. As palavras 

traduzem a vida vivida que não está em outro lugar, a não ser no corpo, por 

meio do mundo percebido.  

Uma única palavra guarda muitas histórias que lhe dão sentido e essas 

histórias são de todos nós. Mada ilustra a relação palavra significado: “Alguém 

me diz que isso é uma cadeira, aí eu sento na cadeira e vejo que é uma 

cadeira, aí eu gravo. Na outra vez não vou precisar que me digam. E assim é 

com todas as coisas. Não tem problema não”. 

Falamos então, da fita amarela no chão, pedimos que olhassem, 

convidamos a fecharem os olhos. O significado da palavra pela via dos 

sentidos estava em evidência. No princípio, escutamos risos, pois a ideologia 

discriminatória não poupa ninguém, até que o significado da sentença era 

compreendido na dimensão da experiência refletida, desconstruía o significado 

construído culturalmente. Fechar os olhos naquele momento falava do silenciar 

o corpo e escutar a si mesmo procurando “[...] entrar no movimento interno do 

seu pensamento, virando linguagem” (FREIRE, 1999, p. 132).  

Do mesmo modo que falar ao outro, todo nosso corpo move-se junto 

com a fala em direção a quem nos escuta como gesto de respeito ou a quem 

dirijo o que falo; que minhas palavras não nascem na garganta, mas de uma 

experiência cheia de significados que podem ser partilhadas. Trata-se de gesto 
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de respeito a quem, ao estar comigo, precisa de mim assim como eu dele para 

que, na diversidade da qual fazemos parte, possamos dialogar. Como diz Porto 

(2005), de uma atitude no mínimo respeitosa.  

Na prática da dança circular, experimentava-se uma contínua 

solicitação do corpo com movimentos que, enquanto dançava, acenava a sua 

presença. A descoberta como dançarinos era simultânea à descoberta de si 

mesmo com tantas possibilidades de dizer que, enfim, as palavras, nesse caso, 

perdiam a vez. A grafia do corpo na superfície espacial da roda dizia muito 

antes da palavra falada. Havia uma feitura da palavra dentro de cada um a 

cada movimento, a cada dança circular.  
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3.2 Dança circular como mote para o encontro fecundo 
 

 
Aqui, pouco a pouco, eu fiz uma descoberta: 
eu tinha um rosto agradável, eu nunca me 
tinha visto assim [...].  
 

(Maurice Leenhardt in Le Breton, 2011) 
 

 

E assim, a experiência da dança circular despertava sensações 

diversas, fazendo sentir que as pernas e os braços estavam bons, permitindo 

conhecer o corpo do outro, perceber-se em movimento, compartilhando o que 

aprendia. Sentimentos vinham em feixe à superfície. 

Estar junto e em sincronia, dançando, “coisando”, como disse Edi. Era 

como se faltasse a ela explicação ao enigma da dança que experienciava. Se 

para Cézanne, segundo Merleau-Ponty (2004), a pintura é feita do mesmo 

estofo que seu corpo e são cúmplices da mesma visibilidade secreta, e é ela 

que o revela. Para o dançarino, a dança e seu corpo se fundem de tal modo 

que não se pode perceber um sem o outro, que se expressam enquanto dança.  

A beleza do dançar é violada quando se tenta verbalizar as emoções 

vividas. Sempre haverá uma profanação do espírito da dança se houver busca 

de descrevê-la dentro da razão. Por vezes o dilema movido pela necessidade 

de dizer pode se ver resolvido ao recorrer a outra arte para falar. Se não uma 

palavra que não fale e que apenas desperte os sentidos para dizer que 

estivemos em dança. Portanto, nesse momento, o “coisando” resguarda os 

sentimentos de Edi.  

Contudo, cada dança circular se configurava num ritual onde o 

encontro e a união se presentificavam. Fazemos referência ao ritual como uma 

experiência que coloca cada participante num outro patamar (CAMPBELL, 

2005). Era desse modo que víamos instaurar o ritual do encontro na prática da 

dança circular no atelier.  

Ao falar de suas capacidades, trazendo à roda temáticas como a dança 

e a deficiência, conforme anunciamos no capítulo I, os dançarinos diziam da 

consciência de si mesmo, revelando ampliações do primeiro movimento eleito 

por nós em Freire, nas intervenções coreográficas são como um recorte das 
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ações manifestas na prática que também podem ser traduzidas como uma 

referência concreta do movimento como seres de transformação.  

O Encontro relacional, categoria que finaliza este trabalho, traz 

desdobramentos do estar em relação. As análises feitas em torno do encontro 

possuem como pano de fundo as nossas observações e as narrativas dos 

dançarinos participantes, algumas já expostas anteriormente devido ao 

intercruzamento existente nas categorias.  

O encontro tem várias representações no atelier de pesquisa: encontra-

se para espantar a solidão, para conhecer o outro, para sentir o corpo do outro, 

para conhecer a si mesmo; encontra-se para discutir sobre o preconceito e as 

situações de exclusão; para criar, exercer as capacidades; para se encontrar 

com o mundo. 

O encontro é a primeira condição para o diálogo, como postula Freire. 

O encontro pressupõe uma disposição à escuta para a presença do outro. Não 

é à toa que fazemos saudações em reconhecimento da sua presença. Na roda 

de dança circular damos as mãos num reconhecimento de que estamos em 

companhia.  

 

 
Ilustração 20 – Encontro das mãos 

  

 Dançando não apenas se encontrava o caminho a seguir. Na medida em 

que conheciam a si mesmo, conheciam uns os outros. A dança, conforme Sane 

era importante para  

 
Você definir a pessoa como ela é. Se a pessoa era magra, gorda, se 
tinha os braços compridos e curtos, se tinha jeito, habilidade. Se 
combinava, assim, alguma coisa com você, se tinha mesma 
capacidade que eu (SANE). 
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O contato estabelecido na dança e do modo como é falado pela 

dançarina, não se trata de um julgamento ou (pré)julgamentos, mas um modo 

de conhecer o outro porque o corpo comunica, conta histórias, fala de um 

modo de viver e ser. No momento em que Sane afirma que sente seu corpo, 

ela desperta os sentidos para perceber melhor o corpo do outro em forma, 

jeitos. 

Graças ao encontro, abrimos espaço em nós para, enfim, vermos as 

nossas qualidades e a do outro, e a dança tem início. Mas somente aqueles 

que se percebem em pé de igualdade com o outro é quem têm a oportunidade 

de experienciar o encontro, conforme diz Freire (1987). É preciso ter coragem 

para se perceber aprendiz dos passos de danças tão novas e, sobretudo, 

perceber que estamos de mãos dadas para até errarmos juntos. E o diálogo 

não para.  

Para Buber (2001), é mediante o encontro que podemos sair da 

coisidade para uma relação consciente da existência do outro. Segundo o 

filósofo, o Eu só torna-se ao encontrar-se com o Tu. Por essa razão, sem 

encontro o Eu se esvazia.   

É no encontro que nos atualizamos, aprendemos, criamos, inventamos. 

No encontro nos reeditamos e o que fui e o vir a ser estão no mesmo no 

mesmo espaço e tempo, na feitura do agora que se traduz em presença 

fundida do Eu com o Tu, e como diz Buber (2001), o corpo se transforma em 

corpo humano.  

Ao percebemos as qualidades do Outro também exercitamos a 

generosidade. Esperamos o tempo de aprendizagem de cada um e o nosso, 

estabelecemos conexões novas e desenvolvemos estratégias para efetivação 

dos nossos objetivos.  

Se preciso for, mudamos a coreografia da vida para atender o próprio 

ritmo, as próprias necessidades. Os encontros possibilitam entrar em contato 

com o mundo como metáfora de nossas realizações e o mundo nos “ensina a 

encontrar o outro e manter seu encontro” (BUBER, 2001, p. 37). Contudo, o 

encontro também diz respeito a aprender a lidar com os desencontros para que 

essa manutenção seja possível.  
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Para ser fecundo, o encontro precisa estar impregnado da atenção 

necessária ao corpo, com suas emoções, gestos, significados, enfim, com toda 

a sua linguagem. De outra maneira, ele se esvazia e não avança para um 

patamar da relação.   

Merleau-Ponty, numa série de conferências proferidas na Rádio 

Nacional Francesa, afirma que precisamos do outro para que possamos sentir 

a nossa existência. Sentir a si mesmo vincula-se à frequentação do outro. 

Conforme o filósofo, por mais desconfortável que possa parecer  

 
 
Cada ser é só, e ninguém pode dispensar os outros, não apenas por 
sua utilidade [...], mas para sua felicidade. [...] e não existe vida 
“interior” que não seja como uma primeira experiência de nossas 
relações como o outro. Nessa situação ambígua na qual somos 
lançados porque temos um corpo e uma história pessoal e coletiva, 
não conseguimos encontrar repouso absoluto, precisamos lutar o 
tempo todo para reduzir nossas divergências, para explicar nossas 
palavras mal compreendidas, para manifestar nossos aspectos 
ocultos, para perceber o outro (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 50). 
 

 

A consciência da incompletude, o inacabamento e a esperança de ser 

mais nos laçam ao encontro do outro. Adiante de mim, o outro ou outrem que, 

sem (pré)julgamentos, ou com eles superados, anuncia o que aprender.  

 

[...] a coragem consiste em referir-se a si e aos outros de modo que, 
através de todas as diferenças das situações físicas e sociais, todos 
deixem de transparecer em sua própria conduta e em suas próprias 
relações a mesma chama, que faz com que os reconheçamos, que 
tenhamos necessidade de seu assentimento ou de sua crítica, que 
tenhamos um destino comum (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 51). 
 
 

Ser si mesmo na diversidade, admitindo a boniteza dos aprendizados 

que só uma realidade assim oferece, é um ato de coragem. Para quem sempre 

acreditou ser superior, sente-se ameaçado na sua “superioridade” e teme, até, 

perder sua identidade. Sua referência não tem como ponto de partida ele 

mesmo, em relação à construção de um mundo de todos, mas da condição de 

superioridade sobre o outro. Para aquele que vive em situação de opressão 

precisa ter uma coragem dobrada pela responsabilidade que tem sobre sua 

própria ascensão e encorajamento daqueles que não percebem que são 

também oprimidos na suposta situação de superioridade na qual se encontram.  
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É preciso desmitificar as algemas. Não são elas que dão um sentido à 

liberdade, mas o desejo da realização de ser mais. A liberdade, como diz o 

poeta Thiago de Mello (1977), “como algo vivo e transparente, como um fogo 

ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem”. Para que se 

configurem em um encontro de libertação da condição que nos encontramos, 

ele vai se fazendo “de pouquinho”, na medida em que nos tornamos 

conscientes de nós mesmos. Contrário a isso, seriam rituais profanos ou de 

apagamento, como ações do cotidiano que nem damos conta como acordar, 

tomar café (BOAL, 2003; BRETON, 2011). 

Mas as experiências da dança circular trouxeram a possibilidade 

também como uma qualidade do encontro, e por essa razão, acordava mais 

essa palavra nos corpos dos dançarinos.  

A espera na porta do auditório, o caminhar até o centro, a bengala 

cuidadosamente dobrada e guardada, a ajuda de um ou outro, os pés livres 

dos sapatos, as falas organizando o círculo, o círculo de fita amarela à espera 

do carinho tateado dos pés. As mãos dadas na roda selavam um tratado 

silencioso que era estabelecido diante das situações inesperadas e da 

consciência de estar com o outro para dançar. 

 

 
Ilustração 21 – “Walenki” 

  

Cada um podia ser o que era: si mesmo junto com o Outro: diferente e 

igual. Neste cenário, foi desenhado o encontro e identificado por todos 

dançarinos participantes como particularidade da prática da dança circular 

diante das outras atividades desenvolvidas no IERC. 
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O contato com o corpo do outro permite fazer leituras de uma história e 

de um mundo que se apresenta no seu corpo. O outro no encontro conosco 

nos revela algo que também é meu, mas que até então era aparentemente 

desconhecido e que por meio do encontro pode ser revelado a mim. O outro 

tem a capacidade mágica de me refletir, qual reflexo revelará parte que já 

conheço e parte que ainda me é estranha.  

Conforme Mada, no encontro provocado diferenciadamente pela 

dança, ela se conhecia, percebia suas próprias atitudes e ampliava sua 

compreensão do outro. A esse respeito, diz: 

 

[...] na dança a gente tem união e a gente fica conhecendo aquelas 
pessoas melhor. Tinha pessoas que eu nem conhecia assim. Eu dizia 
aquela menina parece ser tão simpática, mas nem fala. Mas eu 
também não falava, como é que a pessoa ia falar (MADA). 

 

Entramos numa relação dialógica, qual seja “[...] criadora de unidades 

de nós-outros é de algum modo algo sempre presente, porque existe no ato 

que a cada instante está sendo criado e recriado no encontro tão gratuito e 

recíproco quanto possível entre duas ou algumas pessoas” (BRANDÃO, 2005, 

p. 128).  

Acertar ou errar a coreografia, fazê-la novamente, fazê-la nova 

passava pelo encontro gratuito com os parceiros para um ato de criação, de 

cumplicidade, de compreensão, que desaguavam no conhecimento do outro. 

 

 
Ilustração 22 – “Ciranda de Lia” – Ensinado o passo 

 

Tal aventura permite perceber em que pé de igualdade da relação nos 

encontramos e em que somos diferentes. De acordo com os dançarinos, cada 
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vez que dançavam com um novo parceiro, podiam perceber as singularidades 

de cada colega: se combinavam; como aprendiam a ter paciência; percebiam 

que “cada um tem sua história, seu jeito, seu saber” (SANE). 

O Outro, a que nos referimos, remete ao outro mencionado por 

Brandão (2005, p. 44),  

 

É um ser cujo o Rosto, bem mais do que uma simples figura – impõe 
a mim a responsabilidade pelo seu destino, mesmo que de minhas 
relações com este Outro eu não obtenha proveito próprio algum. 
Tornando Outrem, um Outro, um Rosto, quem quer que seja, é um 
alguém único e, mesmo que eu sequer saiba quem ele é e de onde 
veio, sou responsável por ele. 

 

Ter a responsabilidade pelo destino significa colocar o destino nas 

próprias mãos, como algo que é feito. Para Brandão (2005), o outro é alguém 

abstrato, um território sagrado que, quem quer que seja ele, não pode ser 

desqualificado. Lembramos, também, do outro de Bavcar (2003), que faz existir 

as imagens dele mesmo, sem o qual não é possível ver a própria obra.  

O outro do qual falamos nos localiza no mundo como o movimento 

eclítico dos astros, não para me colocar no centro de todas as coisas, mas para 

que eu possa compreender meu movimento e meu lugar no cosmos.   

Para Buber, o outro se revela no Tu. Aquele que está em relação. Ao 

qual 

[...] contemplo no brilho fulgurante do face-a-face, mais 
resplandecente que toda clareza do mundo empírico, não como uma 
coisa no meio de todas as coisas inferiores ou como um produto de 
minha imaginação mas como o presente (BUBER, 2001, p.11). 

  

Em Buber, o outro, real, concreto, é fruto da gratuidade do encontro e 

somente por meio de uma abertura para sua presença que torno viva a partir 

da experiência com ele.  

Para Merleau-Ponty (1999), o outro é aquele que me faz pensar, não 

seus pensamentos, mas os meus próprios. Nos aproximando um pouco mais 

do pensador, vemos que o outro nunca está só, ele sempre está no plural. 

Portanto, 

 

[...] o outrem não é um simples comportamento em meu campo 
transcendental, aliás nem eu no seu, nós somos, um para o outro, 
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colaboradores em uma reciprocidade perfeita, nossas perspectivas  
escorregam uma na outra, nós coexistimos através de um mesmo 
mundo (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 475).  

  

Nesses encontros, na prática da dança circular, o outro começa a 

aparecer com um novo figurino. Nas narrativas, das quais tiramos lições sobre 

os males do preconceito, e de situações discriminatórias vividas pelos Hubert 

Godard. Gesto e a percepção dançarinos, o outro tinha uma representação 

forte de opressão com o qual o diálogo ou o encontro no intermundo era 

dificultado pelos muros causados pelo preconceito.  

Porém, na medida em que dançávamos e nos percebíamos capazes, 

elaborava-se uma compreensão das situações de preconceito como uma 

deficiência daquele que as manifestava e que aos poucos, também era 

elucidada como algo construído e impregnado na sociedade.   

O outro não era aquele que lembrava a deficiência e que oprimia; mas, 

um outro que está aprendendo junto, um outro parceiro e testemunha dos 

nossos saltos. Nesse lugar de encontros todos se ajuntavam em busca de 

saber mais, trazendo uma qualidade amorosa ao modo de ser. E, assim, cada 

experiência refletida com o parceiro da roda tomava dimensões para além do 

atelier.  

O salto era o mais novo passo criado na prática da dança circular. 

Ampliavam-se os passos, conquistavam-se espaços. Saía de cena um outro 

opressor, um outro preconceituoso, a princípio, e se construía novas 

compreensões sobre a questão do preconceito.  

Esse encontro com o outro numa situação de transformação da 

realidade que os cerca está em consonância com atitudes de estar em círculo. 

O outro, dançarino ao lado, me faz sentir sendo com ele, um outro que exerce 

junto comigo a humildade de se reconhecer como aprendente, e que não é 

nem superior nem inferior. Este, que envenenado do mesmo veneno da 

indignação, ao viver situações semelhantes de exclusão, agora, apresenta 

notas generosas de compreensão de que aquele que tem o entendimento 

impregnado de preconceito precisa ser cuidado. Como disse Mada: “temos que 

cuidar da nossa deficiência e deficiência do outro”. Na mesma esteira, Sane 

acrescenta:  
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Nós evoluímos, eles não. Antes eles encontravam o cego sentado 
numa cadeira com uma bengala na mão. Hoje é muito difícil de saber 
se estamos precisando de ajuda ou se não é uma pessoa que quer 
se aproveitar de uma fila para exclusiva para deficientes. Eles não 
identificam se somos cegos ou não. Acham que estamos querendo 
tirar proveito da situação. Precisamos entender isso (SANE). 
 

  

Esse estado de compreensão apresenta um novo ser que demonstra 

na sua palavra um aprendizado vivido no corpo. Um salto para o alto e não 

para uma condição favorável ao surgimento de um novo opressor, conforme 

alerta Freire (1987). Os oprimidos intervêm verdadeiramente nas situações à 

medida que não reproduzem a opressão vivida por eles e “[...] por paradoxal 

que possa parecer, na resposta dos oprimidos à violência dos opressores, é 

que vamos encontrar o gesto de amor” (FREIRE, 1987, p. 43).  

Contudo, dentro do entendimento que na compreensão se instaura o 

amor, o paradoxo de amar aquele que nos oprimia é superado. No mais, 

apenas parte do outro, aquela que se apresenta para nós é que se revela como 

opressora; uma ação que emerge da sua sombra. Portanto, “uma coisa é o 

dizer que critica uma ação vivida e trabalha para torná-la outra, melhor, mais 

justa, mais amorosa. Outra coisa é partir do gesto indevido para desqualificar o 

ser da pessoa que o praticou” (BRANDÃO, 2005, p. 79). 

Devemos ter raiva do roubo e não do ladrão, devemos ter raiva do 

preconceito e não de quem o manifesta, para que não se fechem as portas do 

diálogo que torna possível as transformações.   

Na prática da dança circular fomos seduzidos por sentimentos que vale 

pronunciá-los novamente. Falava-se de Paz, Harmonia, Alegria, Relaxamento, 

Liberdade, Amor. Todavia, essas palavras, antes de serem ditas, eram 

experimentadas e, ainda que desgastadas no cotidiano, não eram piegas.  Elas 

saíam do corpo de fato, traduzindo um encontro fecundo com o outro movido 

pela sensibilidade.  

Essas palavras estavam cheias de sentido como num ato de 

transcendência, no instante em que se abre para um novo modo de agir. 

Porque, assim como na palavra há muitos significados, no corpo há 
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encarnação do comportamento e cada palavra dita relaciona-se com a palavra 

encarnada, que se manifesta, quando renovada, no novo comportamento.  

No encontro, a dança circular promovia de forma manhosa o 

aquecimento do amor, porque não há diálogo sem amor. Ao fundar-se no amor, 

na humildade, na fé dos homens, o diálogo se faz numa relação horizontal 

porque não há hierarquia, nem poder. E se faz também na verticalidade, 

porque estamos com os pés postos na realidade e continuamente em 

crescimento.  

Dessa forma, ao se desvencilhar do que oprime, abrem-se espaços 

para sentimentos que foram sufocados pelo preconceito. Devemos lembrar que 

a paz não se contrapõe à guerra10, mas ao consumo – àquilo que consome; a 

coragem não se contrapõe à prudência, mas ao medo11; a harmonia não se 

contrapõe ao conflito, mas à adaptação12; a alegria não se contrapõe à tristeza, 

mas à apatia; a leveza não se contrapõe ao peso, mas à intolerância13. E o 

amor não se contrapõe ao ódio14, mas ao poder.  Mesmo assim, quando 

habitados no amor, todos os sentimentos assumem uma qualidade que os 

conduz à transformação permanente, rumo à humanização infindável do 

humano e o compromisso com ela. 

 

   

 

                                                 
10 (BRANDÃO, 2005). 
11 (CALVINO, 1990; SALIS, 2003). 
12 (FREIRE, 1999).  
13 (CALVINO, 1990). 
14 (BUBER, 2001; BRANDÃO, 2005; FREIRE, 1987; JUNG, 1999). 
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Ilustração 23 – “Não Desista” 

 

  

Mada narra que “[...] na dança havia mais união do grupo. A 

participação para todos fazerem uma coisa só e aquela união de todos 

quererem fazer”. E assim que é. As palavras união, participação e fazer 

seguem numa sequência lógica como um desencadeamento de ações. Por trás 

dessas palavras, e dentro delas, estão também as palavras esperança, 

confiança, coragem. Na prática da dança, o processo de aprendizagem trazia a 

gratificação do fazer certo porque estavam juntos em colaboração, como disse 

Mada: “[...] eu adoro quando tudo dá certo! Vamos fazer. Aí, um ajuda o outro e 

a gente consegue fazer aquela dança que, às vezes, a gente errava, mas não 

parava e continuava dançando e, no final [...] era uma alegria”.  

O grupo se unia e se integrava em um só objetivo. Já não eram vozes 

que perambulavam aqui e ali; eram vozes atentas que transformavam a 

consciência. Conforme Sane, “[...] a dança circular é uma junção de 

ensinamentos [...]”, que observados mais profundamente se configuravam em 

metáforas de ações novas na realidade. Dessa forma, a dança circular  

 

Ajudou mais a esperar pelo outro, pelo próximo que não entendia. E 
até mesmo sem eu ver, eu podia até estar errada, mas eu estava 
querendo ajudar o próximo e aceitá-lo mesmo com os defeitos dele 
[...] Aceitar o que não me agrada. Sempre tem alguma coisa no outro 
que não [...] E também conhecimento. A gente sempre acha que o da 
gente é o maior o mais grave o mais difícil e não é (SANE). 
 

 
O grupo discute sobre o preconceito como uma deficiência que 

compromete a humanidade. Essa “nova” compreensão gera uma nova 

capacidade de agir movida pela esperança, ao perceberem que podem se 

tornar agentes de mudança diante da nova relação estabelecida. Afinal, como 

disse Sane, “[...] todo mundo é igual, de estar no mesmo patamar”. E sendo 

igualmente capazes, devemos entender os limites do Outro.   

Novos posicionamentos mediados pelo diálogo e pela compreensão 

faziam nascer companheiros de pensar, de criação de uma nova utopia.  Cada 

um com sua história, com suas bibliotecas encarnadas, geravam um 

compreensão da diversidade e das condições em elas se faziam. Pois cada um 
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tem sua história, dizia o grupo. Não se tratava de pensar da mesma forma, mas 

de colocar as ideias para conversar, e se complementando a partir das 

reflexões. O conhecer o outro implicava em aprender com ele na roda de 

“solidariedade dos existires” (FREIRE, 1987).  

O ser solidário caminha nas veredas da compreensão do outro, num 

ato de (sim)patia às dificuldades que ele apresenta. De acordo com Nato, “nós 

temos que aceitar a nossa deficiência e a deficiência dos outros”; “temos que 

batalhar”; “temos que construir um caminho”.  

A dialética presente nas discussões levava a um movimento contínuo 

de reelaboração do pensar. Na roda, depois da prática da dança, a deficiência 

e a dança eram colocadas em questão: aceitar a deficiência sem que para isso 

ela precisasse ser esquecida; mostrar que é capaz sem rancores; gostar das 

danças circulares sem negar que as outras danças são igualmente 

importantes. As opiniões moviam-se com novas colaborações.  

Os movimentos gerados pela prática da dança circular não é algo 

apenas pessoal e interno, mas são respostas das nossas relações com outrem 

e com o mundo, que extrapolam em nosso modo de ser.  Esse movimento que 

faz perceber a si mesmo com o corpo acordado para vida porque, conforme 

Edi, “[...] a dança influi em tudo na vida da gente no cotidiano”.   

Nas palavras finais, escritas adiante, faremos uma síntese das 

influências da dança, sou seja de seus efeitos sobre os movimentos dos 

dançarinos.    
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CONCLUSÕES 

 
 
 

O mundo é santo! 
[...] Todo lugar é santo! 

 [...] Todo mundo é um anjo! 
O vagabundo é tão santo quanto o serafim! 

O louco é tão santo quanto você 

 Minha alma é santa! 
A máquina de escrever é santa, 

 O poema é santo, 
 A voz é santa, 

 Os ouvintes são santos, 
 O êxtase é santo! 

  
(Allen Ginsberg)  

  
  

As conclusões são santas! E pecam somente ao querer cumprir seu 

destino santo. E para não pecar tanto, conclui-se apenas por um instante, a fim 

de sossegar a pergunta perguntadeira que esteve acompanhando este 

trabalho. 

As conclusões se referem à fração analisada em determinado espaço e 

tempo. O movimento esteve presente como um convite a embeber-se de vida, 

a ser movido pelo desejo de ser mais, enchendo-se de mundo e se 

entranhando nele. 

Enfim, pergunta-se: é possível dizer que as danças circulares 

contribuem para ampliação do movimento das pessoas com deficiência visual, 

nesse fluxo de consciências que os movem a se perceberem como sujeito em 

si, como ser que está em permanente relação com o outro? Movimento que se 

estabelece numa relação de crescimento mediante o diálogo. Será possível 

dizer que, uma vez acompanheirados, os movimentos se ampliam em direção a 

intervenções no mundo? 

A partir dos três movimentos em Freire, que reverberam na qualidade 

do movimento de apropriação do mundo e do gerenciamento da própria 

existência, constatamos que a dança circular contribuiu, em boa medida, para 

ampliação do movimento dos dançarinos nos seguintes aspectos: 

A dança circular foi instigadora da percepção de si, ainda que os 

dançarinos trouxessem, de muitas maneiras, elementos deflagradores dessa 
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percepção, contudo, as danças circulares promoviam uma reflexão-ação 

contínua que a ampliava. Ao dizerem de si mesmo, observava-se nas suas 

narrativas uma acentuada indignação submersa na criticidade ingênua. 

Denotou-se que a prática da dança circular, com seu conteúdo 

amoroso, representado no convite para dançar junto, no dar as mãos, no estar 

em grupo, na aproximação dos corpos, na aceitação do erro, no respeito ao 

processo, na escuta dos próprios corpos, afetou sensivelmente os dançarinos, 

levando-os a novas percepções de si. O sentir-se capaz passou de uma 

afirmação, diante das forças opressoras, para um universo de possibilidades. 

O segundo movimento, que se refere à percepção do outro, às 

relações, ao diálogo, era um movimento que se ampliava junto com o 

movimento de percepção de si. Nesse aspecto, o contato com o outro 

despertou a atenção para seus processos, sua história.  Vimos, também, que a 

prática da dança circular acentuava as capacidades dos dançarinos em 

diferentes perspectivas, sobretudo na maneira de ver e valorizar a si e ao outro. 

Na dança circular, experienciava-se a alegria de dançar certo, e 

dançar certo era dançar junto. Percebia-se a vulnerabilidade do acerto e a força 

do erro como fonte de reflexão e desenvolvimento de estratégias. O outro se 

apresentava como cúmplice, como parceiro, como desafio. A percepção do 

outro como a si próprio era uma fonte de aprendizado e colocava cada um 

presente na realidade. Dessa forma, surgiam novas compreensões a respeito 

de si mesmo e do outro e do mundo para além da roda de dança circular.   

Nesse movimento, nasce um “novo” dançarino que não só se percebe 

como agente de mudança, mas que traz uma compreensão dos limites de 

todos nós para nos percebermos em preconceito e quase incapazes de refletir 

sobre esses momentos em que a nossa humanidade escapa. 

Entrelaçado às falas inquietas dos dançarinos esteve presente um fluxo 

de consciência do papel que cada um deve desempenhar para intervir no modo 

como a sociedade reage ao diferente. O grupo discute a importância da luta 

para a conquista de espaço e apropriação deles. Dessa forma, constatamos a 

presença do terceiro movimento, que diz respeito à formação de sujeitos 

capazes de transformar a realidade, ao analisar, sobretudo, as situações em 

que os dançarinos participantes modificavam a coreografia e ao analisar as 
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elucidações que faziam sobre as próprias capacidades, a deficiência, o 

preconceito, nas quais tomava vulto uma nova compreensão da realidade e 

percepção do papel de cada um  para uma mudança no paradigma social da 

deficiência. 

Constatamos, então, que a prática da dança circular apresenta 

indicadores importantes que revelam sua contribuição na ampliação do 

movimento das pessoas com deficiência visual, seja nos movimentos de 

percepção de si, de percepção do outro e diálogo com ele, seja no movimento 

de transformação que se expressa da ação. 

Sabemos que a dança circular não se faz sozinha. Há, no entanto, na 

dança circular uma coisa diferente. “É uma coisa diferente”, diziam os 

dançarinos. Há uma mistura de sentimentos, muitos dos quais sentidos e 

revelados no lugar em que os passos da dança de mãos dadas se davam – 

sentidos, emoção, paixão, gosto, espanto, alegria, carinho, risos e humor, 

muito humor. Todos esses sentimentos motivavam a alegria de ser com o 

outro, motivavam o desejo de fazer, possibilitavam o encontro. Encontro de 

diálogos, desejado, querido e acolhedor. 

Isso posto, a rendição ao que falta dizer apazigua os ânimos diante da 

imposição do tempo e da necessidade de ficar livre para olhar para trás e 

ultrapassar as lacunas infindas, chegar a outras conclusões, embora com muito 

mais incertezas que certezas. Uma certeza, porém, revela-se entre a dança, 

dançarinos e seus corpos. Tudo é santo [...].  

 

 
A alma é santa! A pele é santa! O nariz é santo! 

                                                                        A língua e o caralho e a mão e o cú são santos! 
Tudo é santo! Todos são santos!  

(Allen Ginsberg) 

 
 

Santa dança, 
Santos dançarinos, 

Santos corpos, 
Santos diversos 

Santa deficiência 
Santa consciência 

Santo encontro 
Santo encanto! 

Santo corpo que ver 
Santo, santo, santo, santo! 
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