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RESUMO
Essa pesquisa teve como objetivo verificar a percepção de alunos de um projeto social da cidade de Londrina-PR sobre
a inclusão antes e depois da sensibilização. A pesquisa foi realizada em um projeto social que oferta aulas de ballet
clássico aos sábados. Os participantes desenharam 05 bailarinos em uma folha sulfite no momento pré-sensibilização,
após a realização dos desenhos, deu-se inicio a sensibilização, essa foi realizada por meio de vídeos de bailarinos fora
dos padrões e de discussões nos últimos 10 minutos de cada aula, durante 05 semanas, após a sensibilização os alunos
repetiram os desenhos. A análise de conteúdo de Bardin foi utilizada para analisar as representações dos participantes
nos dois momentos. Após a sensibilização os alunos representaram bailarinos fora dos padrões aceitos pela sociedade,
apareceram  nos  desenhos  bailarinos  com  deficiência,  meninos  e  negros.  Concluímos  que  a  sensibilização  é
extremamente importante para a efetivação da inclusão. 

PALAVRAS-CHAVE: Deficientes; Bailarinos; Representação; Exclusão; Preconceito.

1 INTRODUÇÃO

Inicio  esse  estudo  propositalmente  em  primeira  pessoa,  para  nos  lembrar  do  humano
existente por trás de cada pesquisa e da vida pulsante em cada palavra. Enquanto humanos somos
seres cheios de inquietações, como bailarina e professora existe uma inquietação em especial que
me acompanha durantes anos, afinal quem pode dançar? Durante toda a carreira ouvi sobre os
requisitos para ser bailarino, no palco, nos bastidores, no publico, nas salas e nos corredores, o
perfil é basicamente o mesmo, meninas altas, magras e brancas. A inquietação começou a tomar
conta e me perguntava constantemente, mas porque o negro, o obeso, o idoso, o deficiente não
podem dançar? Porque se quer frequentam esses ambientes? Em busca de respostas descobri um
mundo onde selecionamos quem pode, quem pode dançar, quem pode estudar, quem pode viver. 

Em julho de 2015, fui convidada a dar aula para uma criança com sete anos que tinha câncer,
o sonho dela era ser “bailarina”, aceitei o convite e dançamos juntas por seis meses, depois disso o
quadro da doença se agravou e ela faleceu em julho de 2016. Com a sua morte passei por um
tempo de reflexão ainda mais intensa, sobre poder ou não poder e sobre essa nossa capacidade de
escolher quem pode ou não, a vida pareceu-me extremamente breve e a escolha extremamente
dura. Se nós todos somos humanos o que nos tira o direito ou o que nos dá o direito? Nesse
contexto percebi o quanto a inclusão é importante para todos e não só na escola, mas em qualquer
outro  ambiente,  percebi  também  o  quanto  precisamos  estar  sensíveis  para  que  essa  inclusão
aconteça.

Entretanto, em uma sociedade onde a heterogeneidade dos sujeitos é refutada em nome de
estereótipos corporais hábeis para o emprego e para corresponder à estética corporal hegemônica,
sensibilizar para a inclusão é evidentemente um desafio. O assunto por muitas vezes é silenciado
porque o corpo considerado deficiente lembra a fragilidade humana a que se quer negar, na verdade
todo aquele que foge aos padrões impostos pelo sistema corre o risco de ser negado enquanto
humano, em defesa a manutenção dos considerados completos e constantes (SILVA, 2006). É como
se disséssemos que seria melhor que não existissem pessoas fora dos padrões, mas como existem
é melhor que não frequentem os mesmo ambientes dos considerados “normais”.
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Embora essa negação seja real, a luta por direitos a inclusão tem avançado, ao menos no
âmbito da legislação, no Brasil em 6 de Julho de 2015 foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover,
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência,  visando à sua inclusão social  e  cidadania  (BRASIL,  2015).  Essa lei  assegura entre
outros o direito a uma educação inclusiva. 

De acordo com Rodrigues (2008, p.11) a educação inclusiva é “um modelo que promove a
educação  conjunta  de  todos  os  alunos,  independentemente  das  suas  capacidades  ou  estatuto
socioeconômico”, nesse sentido a inclusão é para todos e de acordo com o autor tem por objetivo
“alterar as práticas tradicionais, removendo as barreiras à aprendizagem e valorizando as diferenças
dos alunos”. Indo além do discurso se a escola está ou não preparada para a inclusão, afinal pode
ser que esse momento não aconteça, temos na realidade uma determinada inclusão acontecendo,
ainda que seja forçada.

Ao ser um direito, os alunos convivem com diferentes colegas em sala de aula, embora o
número dos considerados “excluídos” ao sistema educacional que frequentam a escola regular, seja
ainda muito inferior a realidade. Quando a inclusão acontece como apontado por Rodrigues (2008),
promovendo a heterogeneidade traz vivências importantíssimas para todos, porém quando a mesma
se torna apenas uma integração de pessoas consideradas diferentes, sem uma sensibilização a
cerca do fato essas diferenças podem ser alvo de repressão e preconceito.  

De acordo com Silva (2006), o preconceito “materializa um possível efeito do encontro entre
pessoas, quando são acionados mecanismos de defesa diante de algo que deve ser combatido por
constituir-se numa ameaça”. O deficiente constitui uma ameaça ao outro por ser como um espelho,
quando o outro percebe que enquanto humano poderia ser também deficiente, ou poderia ser o
próximo a ser isolado socialmente o combate entra em ação. 

Portanto, apesar das dificuldades, sensibilizar sobre a relação entre as diferenças humanas é
extremamente  importante  nesse  contexto  social.  A  educação  carrega  a  responsabilidade  pela
continuidade do mundo, destarte torna-se espaço para as mais diversas discussões entre elas a
inclusão, seja na educação formal ou na educação informal. A educação formal ocorre dentro da
escola,  já  a  educação  informal  acontece  nos  demais  espaços  onde  há  processos  interativos
intencionais como, por exemplo, os clubes, igrejas e projetos sociais (GOHN, 2006). 

A sensibilização a respeito da inclusão deve acontecer em todos os espaços possíveis de
educação e atingir os mais variados públicos, para que possa se tornar realmente uma realidade.
Porém, é também um desafio para o professor, pensar maneiras para sensibilizar os seus alunos
quanto à inclusão, ou ainda acreditar que de fato essa sensibilização é eficaz. Será que o simples
fato de sensibilizar sobre o tema pode causar mudanças no olhar dos alunos e professores? A
reflexão seria capaz de ampliar as possibilidades de aceitação das diferenças? E o preconceito,
somos capazes de reconhecê-lo em nós? Da reflexão dessas questões surge o seguinte trabalho
que tem por objetivo refletir sobre os efeitos da sensibilização sobre a inclusão em um projeto social.
De  modo  mais  específico,  verificar  a  percepção  de  alunos  de  um projeto  social  da  cidade  de
Londrina-PR sobre a inclusão antes e depois da sensibilização

No  Brasil,  em meio  às  inúmeras  desigualdades  sociais  existentes  ocasionadas  por  uma
péssima  distribuição  de  renda,  é  um  tanto  paradoxo  falar  sobre  uma  educação  inclusiva  e  a
probabilidade de insucesso parece exorbitante. O poder público não tem assumido sua função e no
sistema em que vivemos onde é preciso preservar o status social  provavelmente não assumirá,
simplesmente não é de interesse do poder que todos tenham acesso à educação. Porém esse
contexto não impede que cada sujeito torne-se parte dessa história (MENDES, 2006).
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Sobre os professores recaem a responsabilidade de atuar nessa realidade, na qual as leis
direcionam em um sentido e os investimentos em outro. Ainda que em um número expressivamente
pequeno a inclusão tem acontecido nas escolas, em alguns momentos por caminhos abstrusos, mas
de alguma forma esses alunos que antes estavam à margem do sistema hoje podem ao menos
frequentar  o  mesmo ambiente,  embora essa não seja a ação correta  no verdadeiro  sentido da
palavra. 

A inclusão escolar teve sua origem firmada na pessoa com deficiência, por isso em muitos
momentos  é  associada  somente  a  essa  população,  porém  ela  deve  contemplar  a  todos  com
necessidades educativas, todos que estão excluídos do sistema (SANCHES; TEODORO, 2006). A
exclusão  não  é  um  processo  singular  da  escola,  é  uma  representação  de  uma  sociedade
excludente. A escola na mesma dinâmica do mercado, enquanto diz dar oportunidades para todos,
seleciona  quem terá  oportunidades,  dessa  forma ela  reproduz  a  exclusão  social,  produzindo  a
exclusão escolar (DUBET, 2003). 

Sendo assim, o ato de incluir  alunos e de tornar  a  singularidade importante no processo
escolar está em oposição ao processo social atual, demandando criticidade, esforço e sensibilidade
da comunidade escolar. De acordo com Smeha e Ferreira (2008) na proposta da educação inclusiva
as  diferenças  são  valorizadas  e  respeitadas  e  o  professor  enxerga  as  singularidades  e  a
heterogeneidade  da  turma  como  benefícios  para  seu  aprendizado  e  aprendizado  dos  alunos
enquanto humanos. Ainda nesse mesmo estudo os autores citam que os professores que tiveram
contato a pessoas com deficiência durante suas vidas lidaram melhor com a deficiência, tanto na
aceitação quanto na relação com seus alunos. 

O contato com o diferente é de extrema importância para que a inclusão aconteça, seja o
deficiente, o aluno com dificuldades de aprendizado ou o aluno com dificuldades financeiras, entre
tantos outros, por outro lado o simples contato não é suficiente para desconstruir preconceitos. Não
basta ter uma turma heterogênea, ou fazer parte de uma, é preciso estar sensível para as relações,
desenvolver empatia ou o preconceito estará fortemente presente e a exclusão será ainda mais
aguda.

A inclusão não é só para as escolas, ela deve acontecer em todo o ambiente, afinal é direito
do humano, participar da atividade que quiser  e  quando quiser,  mas constantemente excluímos
pessoas, das escolas, do comércio, dos espaços de lazer, excluímos com barreiras arquitetônicas,
com palavras, com gestos, com olhares. Apoiado em nossos próprios preconceitos, esquecemo-nos
que os excluídos são humanos como nós, ou lembramo-nos em demasiada constância ao ponto de
negar  esse  espelho  onde  reflete  nossa  própria  possibilidade.  Somos  todos  preconceituosos,
aprendemos a ser, mas isso não muda nossa responsabilidade quanto ao fato.

Estamos sujeitos ao preconceito, em diversos momentos podemos sofrê-lo ou tê-lo, nenhum
humano está imune. O sofrimento causado pelo preconceito é singular, por vezes só temos ideia do
quanto é dolorido após passar por essa experiência, mas jamais teremos total entendimento dessa
dor,  pois cada pessoa irá elabora-la de uma maneira,  de qualquer forma o desenvolvimento da
empatia é essencial para refletir essa questão (PINHO, 2009).

De  acordo  com França  (1998,  p.203)  o  preconceito  é  “o  resultado  de  um raciocínio,  da
formação das ideias, um entendimento”. A sociedade divide as pessoas em categorias por suas
funções e aspectos que são considerados comuns para a faixa etária e grupo social, assim criam-se
expectativas  de  comportamentos.  Todos  os  que  corresponderem  a  essas  expectativas  são
reconhecidos com valores positivos, da mesma forma, valores negativos são atribuídos às pessoas
com comportamentos incomuns. Essa atribuição de valores levam inúmeras vezes à violência e a
negação (SALLES; SILVA, 2008). 
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O  contanto  com  pessoas  dispares  é  de  suma  importância  para  a  reelaboração  desses
conceitos, porém se o contato acontece em um ambiente competitivo pode reforçar ainda mais o
preconceito e gerar ações violentas, ainda que sutis. Para que o contato seja efetivo e incida sobre o
preconceito  ele  precisa  acontecer  em  um  ambiente  de  cooperação,  amizade,  identificação,
sensibilidade e empatia (CROCHICK, 2001). 

Alguns  autores  apresentam  criticas  com relação  à  teoria  do  contato  para  a  redução  do
preconceito. Entre esses autores está, Crochick (2001), no seu artigo “Teoria Crítica da Sociedade e
Estudos sobre o preconceito” baseado nos estudos de Adorno et al, ele conclui  que a teoria do
contato tem os seus limites, pois a superação do preconceito só poderia acontecer se houvesse
superação das contradições sociais e para tanto seria necessário alterar a estrutura da sociedade,
pois identificar-se com a fragilidade humana parece impossível em um mundo no qual “vencem os
mais  fortes”.  Todavia  enquanto  essas  alterações  não  acontecem  inúmeros  esforços  são
imprescindíveis para ao menos amenizar o preconceito e a violência, entre esses a sensibilização
torna-se extremamente importante e necessária.

Vivemos em uma sociedade consumista, na qual todos os contatos humanos estão firmados
na  relação  vendedor-comprador.  Consumidores  considerados  em  situações  adequadas  então
enquadrados  no  sistema,  aos  demais  restam  o  assistencialismo  e  a  descartabilidade.  O
individualismo  constante  e  a  crença  na  lei  do  esforço  permitem  justificações  quanto  as
desigualdades, a seleção dos melhores e mais fortes é comum em um mundo onde a vitória é para
poucos. São tempos de desumanização, estamos solitários e completamente insensíveis à dor do
outro (BAUMANN; DONSKIS, 2014).

Segundo Araújo (2009 p.199) sensibilidade é o “estado de dis-posição dos sensos perceptivos
(afeccionais e noéticos) em que corpo e espírito coexistem para a compreensão dos sentidos do
existir”. É a capacidade de sentir, perceber com o corpo e o espirito, sensações boas e ruins, no
próprio ser ou no outro.

Biologicamente  a  perda  da  sensibilidade  é  percebida  como  uma  situação  grave  para  o
organismo, ao não sentir a dor o corpo fica suscetível a complicações das doenças, pois estará sem
um sistema de  alerta,  a  mesma percepção deveria  acontecer  para  a  insensibilidade moral.  De
acordo  com  Bauman  e  Donskis  (2014  p.20),  a  insensibilidade  moral  é  um  “comportamento
empedernido,  desumano  e  implacável,  ou  apenas  uma  postura  imperturbável  e  indiferente,
assumida e manifestada em relação aos problemas e atribulações de outras pessoas”.

Essa  insensibilidade  pode  complicar  seriamente  as  relações  humanas,  tornando-nos
bárbaros. Desta forma, a sensibilidade de uma forma geral precisa ser resgatada, a proximidade e
responsabilidade pelo outro precisa ser valorizada. A inclusão real não acontece em um ambiente
sem essas condições. 

De acordo com Pinho (2009), a sensibilização é urgente para os profissionais de educação,
pois  esses participam da formação  básica  de  todos  profissionais.  No seu trabalho essa autora
analisou o projeto “Preconceito em Cena”, que se trata de um projeto de extensão, que passa filmes
sobre esse tema e realizam uma discussão no final, os professores em formação apontaram muitos
pontos  positivos  tanto  para  a  sua  vida  profissional  quanto  para  a  sua  vida  pessoal,  relataram
também a importância do projeto e a necessidade de continuidade e ampliação. 

A sensibilização para a inclusão,  portanto,  é  de extrema importância desde a mais tenra
idade.  Incutir  nas  crianças  os  valores  como  respeito,  reponsabilidade,  cooperação  e  empatia,
tornando-as mais humanas, para tratar o outro pelo humano que é. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  estudo  teve  uma  abordagem  de  natureza  qualitativa  e  experimental.  De  acordo  com
Richardson (1989 p.80) a pesquisa qualitativa é aquela que “pode descrever a complexidade de um
determinado  problema,  analisar  as  interações  variáveis,  compreender  e  classificar  processos
dinâmicos vividos por grupos sociais” e o estudo experimental para Thomas e Nelson (2012 p.41) “é
o tipo de pesquisa que envolve a manipulação de tratamentos na tentativa de estabelecer relações
de causa e efeito”. Nessa pesquisa, a sensibilização funcionou como tratamento, e a resposta dos
alunos como causa ou efeito. Pode ser considerada também uma pesquisa de campo que segundo
Gonsalves (2001, p.67) é o tipo de pesquisa que “pretende buscar a informação diretamente com a
população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto.”.

A sensibilização foi realizada em alunos de ballet clássico de um projeto social situado na
região sul de Londrina. O projeto social composto por voluntários oferece gratuitamente aulas de
ballet clássicos para alunos da região há onze anos, as aulas acontecem aos sábados, por muito
tempo o projeto utilizou o espaço de uma escola, atualmente as aulas acontecem no salão de uma
igreja. 

Os  participantes  do  projeto  são  crianças  e  adolescentes  residentes  dos  bairros,  São
Lourenço, União da Vitória, Cristal, Santa Joana, Perobal, Fransciscato, Cafezal, Tarobá e demais
bairros  vizinhos.  Os  moradores  desses  bairros  em  sua  maioria  apresentam  baixas  condições
financeiras, portanto os alunos frequentam as aulas com roupas comuns, pois as roupas de ballet
não são encontradas em um preço acessível para todos. 

O projeto, mantido por doações de pessoas físicas, tem por objetivo, disseminar a dança, em
especial o ballet clássico e proporcionar aos participantes a vivência com essa arte. 

Desenhos realizados pelas crianças foram utilizados como instrumento de coletas de dados.
De acordo com Hanauer (2011 p. 02) os desenhos “fazem parte de um processo de representação,
onde a criança comunica e expressa seus pensamentos e sentimentos do mundo que a rodeia”.  

A sensibilização foi  realizada através de vídeos e debates nos 10 minutos finais da aula,
durante  05  aulas.  Antes  de  iniciar  a  sensibilização  os  participantes  assinarão  um  Termo  de
Consentimento Livre Esclarecido (anexo 01), após assinarem eles serão convidados a desenhar 05
bailarinos em uma folha sulfite.  Os desenhos serão recolhidos e na aula posterior  terá inicio  a
sensibilização. Em cada aula os alunos assistirão um dos seguintes vídeos nos links abaixo e terão
um tempo para debater sobre o assunto. 

a) https://www.youtube.com/watch?v=rM-E5zOBxh0
b) https://www.youtube.com/watch?v=Ll5CTmwKifg
c) https://www.youtube.com/watch?v=OKMirxlF9bM
d) https://www.youtube.com/watch?v=ihEu4hnjfcM&t=13s
e) https://www.youtube.com/watch?v=UZvhnL2EQUg

Após o período de sensibilização os alunos serão convidados a desenhar  novamente 05
bailarinos.  

Os desenhos pré-sensibilização foram comparados com os desenhos pós-sensibilização, para
verificar os padrões corporais de bailarinos que aparecem nas representações dos participantes nos
dois momentos. Para esse momento utilizaremos a análise de conteúdo que segundo Bardin (2011,
p.47), é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou
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não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção
(variáveis inferidas) destas mensagens”.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Essa pesquisa teve como objetivo verificar a percepção de alunos de um projeto social da
cidade  de  Londrina-PR  sobre  a  inclusão  antes  e  depois  da  sensibilização.  Participaram  das
elaborações dos desenhos e das sensibilizações todos os alunos que estavam presentes nas datas
de  desenvolvimento  da  pesquisa.  O  desenho  dos  cinco  bailarinos  antes  da  sensibilização  foi
realizado por  47 participantes,  desses 09 foram excluídos pela dificuldade de interpretação das
figuras,  por  se  tratar  de  crianças  muito  novas,  restando  36  participantes,  a  sensibilização  foi
realizada em todas as turmas do projeto,  após as 05 semanas de sensibilização foi  requisitado
novamente os desenhos e nessa fase 33 alunos participaram. 

O  projeto  apresenta  uma  rotatividade  intensa  dos  participantes,  motivo  pelo  qual  alguns
participaram somente do primeiro ou do segundo momento da pesquisa, mas de forma geral todos
participaram de ao menos um dia da sensibilização e os mais frequentes participaram da pesquisa
como  um todo.  As  representações  dos  desenhos  foram divididas  em 06  categorias,  mulheres,
homens,  brancos,  negros,  obesos e deficientes,  de acordo com as características apresentadas
pelas crianças em seus bailarinos. 

A tabela a seguir mostra a frequência de alunos que representou cada categoria em seus
desenhos, no momento pré e pós-sensibilização. Lembrando que cada participante desenhou 05
bailarinos em cada momento, portanto pode se enquadrar em mais de uma categoria, desde que ao
menos um dos seus bailarinos represente as características para tal. 

Tabela 01: Categorias representadas pelos alunos pré e pós-sensibilização.

Categorias

Número  de  crianças  que
representaram  essa  categoria  por
total.

Pré-sensibilização.

Número  de  crianças  que
representaram  essa  categoria  por
total.

Pós-sensibilização.
Mulheres 36/36 33/33
Homens 10/36 19/33
Brancos 35/36 33/33
Negros 02/36 09/33
Obesos 01/36 02/33
Deficientes 01/36 19/33

Fonte: Dados da pesquisa

Nos  desenhos  pré-sensibilização  encontramos  a  representação  de  bailarinas  dentro  dos
padrões, como explicitadas no inicio desse trabalho, mulheres, brancas e magras. Nesse momento a
possibilidade de desenhar 05 bailarinos não fez diferença para os participantes, pois em sua maioria
os  05  eram  praticamente  iguais,  exceto  por  mudanças  sutis  de  posicionamentos,  como
representados na figura 01.

Esse  resultado  corrobora  com a  pesquisa  realizada  por  Cechin  (2014),  onde  analisou  o
discurso de crianças perante bonecas fora dos padrões corporais impostos. A autora relata em sua
pesquisa o momento no qual duas crianças vendo uma boneca negra vestida de bailarina resolvem
retirar a roupa dessa boneca e colocar em uma boneca branca, afinal ela não pode ser bailarina,
pois é negra. O sujeito considerado mais belo seria o branco, loiro, magro e de olhos azuis, não
muito distante do representado na figura 01.
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As representações de homens nos desenhos aconteceram, nos dois momentos, sendo mais
expressivo  após  a  sensibilização.  O  projeto  tem alunos  do  gênero  masculino  há  3  anos,  essa
representatividade  dentro  do  projeto  de  certa  forma,  reduz  a  “estranheza”,  alguns  alunos  já
conseguiram compreender que homens podem dançar. Ainda assim antes da sensibilização de 36
alunos,  apenas  10  representaram  homens,  a  sensibilização  mostrou-se  importante  para  essa
categoria,  sendo  que  após  esse  momento  19  dentre  os  33  participantes  representaram  essa
categoria.

Figura 01: Desenho pré-sensibilização (aluno 28).
Fonte: Dados da pesquisa

As  categorias  “negros”  e  “obesos”,  mesmo  após  a  sensibilização  não  tiveram  muitas
alterações  em  suas  representações.  Importante  ressaltar  que  dentro  do  projeto  a  maioria  dos
participantes não são “brancos” e poucos se enquadram no padrão “magros” para o ballet. Mas eles
reproduziram o que veem nas mídias, nos brinquedos, o ideário social da bailarina, mesmo não
pertencendo à ele. São dados para serem mais aprofundados e apontam a necessidade de ampliar
a sensibilização nesse sentido. 

Dentre as categorias a maior diferença do momento pré para o momento pós-sensibilização
foi  a  da deficiência.  Apenas um dos participantes tinha representado um bailarino deficiente no
primeiro momento, esse participante tem um primo com paralisia cerebral que é aluno do projeto, ele
gostou muito quando o primo foi  fazer ballet,  portanto representou, reforçando a importância da
convivência com deficientes. Após a sensibilização, 19 dos 33 participantes representaram em pelo
menos um de seus bailarinos pessoas com deficiência. 

Durante  a  sensibilização  foi  possível  acompanhar  a  expressão  de  surpresa  ao  ver  que
pessoas com deficiência  podem dançar,  antes  dos vídeos sempre era  questionado quem pode
dançar? Vocês acham que cegos podem dançar? A princípio eles ficavam com algumas duvidas
após a sensibilização sempre respondiam: “todos podem dançar”. De uma forma geral os desenhos
do segundo momento representavam muito  mais a realidade humana, mostrando características
únicas  de  cada  ser.  Assim como Pinho  (2009),  percebeu  que  passar  filmes  sobre  preconceito
sensibilizava as pessoas para refletir nessas questões, no nosso estudo percebemos que mesmo
com vídeos curtos conseguimos essa sensibilização. 
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Foi  possível  verificar  também  no  contato  com  os  desenhos  dos  participantes  o  fato  de
associarem a pessoa com deficiência com a “falta” de alguma coisa, tanto que para alguns desenhos
os cegos foram retratados sem os olhos, apenas nariz e boca. Percebemos assim a necessidade de
trabalhar esses aspectos, mostrando as diferenças, mas não as deficiências. 

Figura 02: Representação de 05 bailarinos antes e após a sensibilização (aluna 01).
Fonte: Dados da pesquisa

4 CONCLUSÃO

Concluímos com esses resultados que alunos de um projeto social da cidade de Londrina-PR
alteraram  suas  percepções  sobre  a  inclusão  na  dança  após  a  sensibilização.  Portanto  a
sensibilização mostrou-se uma ação importante para a inclusão, no projeto já existiam alunos com
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deficiência, obesos, negros e meninos, mesmo assim eles não apareceram nos primeiros desenhos,
mostrando que o contato sem a devida reflexão não leva à inclusão efetiva. Na sociedade atual o
processo de incluir é extremamente complexo, dessa forma, todas as possibilidades precisam ser
discutidas, vistas, vividas e representadas.

Com esse trabalho podemos perceber  também que a  sensibilização não demanda muito
tempo ou recurso, desta forma, pode ser realizada mesmo no espaço escolar sem prejuízos para os
conteúdos, uma discussão de 10 minutos por semana, durante 05 semanas, já se mostrou eficiente
para  alterar  a  representação  e  discutir  temas  importantes  ligados  ao  preconceito  e  violência.
Percebemos também a dificuldade dos participantes em representar bailarinos obesos e negros, o
discurso social da beleza “branca, magra, loira e olhos azuis” parece ser extremamente dominante
desde a mais tenra idade. Trabalhos futuros precisam ser realizados nesse sentido, ampliando as
discussões. 

Embora  os  números  sejam  importantes  para  a  pesquisa,  sabemos  que  a  vida,  as
experiências, os sentimentos não podem ser quantificados, quando nos sensibilizamos para aceitar
ao outro, aceitamos a nós mesmo, nossas fragilidades e duvidas. 

Todo  humano tem direito  a  vida,  breve  vida,  alguns  alcançarão  os  80  anos,  outros  não
passarão dos 08 anos, mas enquanto vivermos temos responsabilidades sobre nossas vidas e sobre
as vidas de outrem, no fim somos todos da mesma espécie e precisamos permitir que todos vivam,
aprendam, dancem. Voltando a quem sou, não só me inquieto com essas questões, mas também
sonho, sonho com o dia em que todos possam dançar, sonho com um palco repleto de humanos. 
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