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Resumo
As conceituações sobre transtorno do espectro do autismo (TEA) são discutidas no cenário biomédico
partindo dos critérios diagnósticos para refletir acerca das contribuições da educação de práticas
corporais que envolvem a noção de corpo e as relações sociais intricadas, trazendo a dança como
disparador essencial de possibilidades para a percepção, conscientização e uso do corpo, e
consequentemente as inter-relações e inter-influenciações do indivíduo, com o propósito de dialogar a
respeito da reciprocidade social prejudicada no TEA. Destaca-se na sistematização discursiva os
eixos da comunicação, da afetividade e da corporeidade trazendo à luz a importância do ator
coletivo, mediante experiências vislumbradas num programa de dança específico para esta
população. Destaca-se meios substanciais para a reciprocidade de pessoas com dificuldades na
comunicação, através da sistematização de um programa de aulas de dança para jovens com TEA,
promovendo a integração emocional, cognitiva, física e social no espectro do autismo, visto que os
corpos são afetados por influências sociais.
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Abstract
This manuscript brings the concepts about autism spectrum disorder are discussed in the biomedical
scenario, starting from the diagnostic criteria to reflect on the contributions of the education of body
practices that involve the notion of the body and the intricate social relations, bringing dance as an
essential trigger of perception, awareness and use of the body possibilities, and consequently the
individual interrelationships, with the purpose of dialoguing about the impaired autismo spectrum
disorder social reciprocity. In the discursive systematization, the axes of communication, affectivity
and corporeity highlight the importance of the collective actor, through experiences envisioned in a
specific dance program for this population. Substantial means stand out for the reciprocity of people
with communication difficulties, through the systematization of a dance classes program for young
people with autism spectrum disorder, promoting emotional, cognitive, physical and social integration
in the autism spectrum, since bodies are affected by social influences.
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Introdução
Um corpo não é limitado por um pensamento, nem um pensamento por um
corpo (SPINOZA, 1637-1677).

O transtorno do espectro do autismo (TEA) é conceituado como uma alteração
epigenética do neurodesenvolvimento. Os comportamentos estereotipados e repetitivos,
associados a prejuízos na comunicação, dificultam o interesse aos estímulos do ambiente.
Estes sintomas desajustam a resposta emocional, associada a ansiedade e aprendizado
emocional prejudicados (GALVEZ-CONTRERAS et al., 2017). De acordo com a 5ª edição
do Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-V), o diagnóstico do
TEA envolve dois eixos criteriais: A) reciprocidade sócio-emocional, comunicação social não
verbal, relacionamentos recíprocos; e B) presença de movimentos e comportamentos
repetitivos, rituais e rotinas, interesse restrito, reações e interesses sensoriais incomuns
(GRZADZINSKI; HUERTA; LORD, 2013; BAIO et al., 2018). Além disso, o TEA pode estar
associado a outras comorbidades, a saber: apreensões, detrimento intelectual, hiperatividade,
hipo ou hiper responsividade a estímulos, disfunção do sono, comportamento agressivo,
dentre outras. Consequentemente, o TEA é considerado um transtorno complexo, resultado de
interações gene-ambiente e manifestações epigenéticas (GRAYSON & GIDOTTI, 2016;
GALVEZ-CONTRERAS et al., 2017). Evidências científicas elucidam que os fatores de
crescimento modulam funções motoras, emocionais e cognitivas, o que pode explicar a
manifestação de transtornos mentais (GALVEZ-CONTRERAS et al., 2017; YOON et al.,
2020). Embora a etiologia que afeta o neurodesenvolvimento no TEA permaneça
desconhecida, os eventos podem ser desencadeados, assim como em todas as outras condições
humanas, pela combinação de genes, do ambiente ou a interação entre os dois (GRAYSON &
GIDOTTI, 2016).
Partindo do pressuposto das influências substanciais do meio para o desenvolvimento
dos transtornos mentais, destacamos a importância da comunicação e das relações como
barreiras sociais no TEA. A comunicação é a ação de transmissão e recepção de mensagens
entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e ordens semióticas mutuamente
entendíveis (De STEFANI & DORIANA, 2019). E essa interação se efetiva pela percepção do
ambiente, basicamente por intermédio de dois sentidos: integração organismo e meio, e
integração dos conjuntos funcionais, mediados pela concepção da afetividade, envolvendo
emoções, sentimentos, desejos (WALLON, 1941-1995; De STEFANI & DORIANA, 2019).
Ressaltamos neste texto a comunicação tanto intra como interpessoal para o desenvolvimento
da reciprocidade social. A reciprocidade proposta por Kant (1724-1804) caracteriza a
mutualidade descrita na relação compreensível entre dois ou mais elementos percebidos no
espaço, atuando de maneira integrante e colaborativa. Esse é um caráter valorativo na
sociedade, pois contribui para a conservação das normas sociais, imprescindível para a
convivência saudável nos diversos âmbitos que ela possa se apresentar (BARBOSAFOHRMANN, 2015). Esses prejuízos qualitativos do TEA podem ser transpassados pela
dança. Talvez o ato de dançar tenha a capacidade de aflorar a estesia 1 fundamental para o
despertar da comunicação, mediante a noção de corpo fenomenal que se reconhece num
espaço como expressivo e simbólico, a partir dos elementos chave da percepção corporal do
mover e do sentir. Infelizmente, a sociedade hodierna privilegia uma razão sem corpo.
Outrossim, a dança instiga a percepção, aqui compreendida como um acontecimento
existencial de resgate do saber corpóreo. Como elucidado por Merleau-Ponty (1999, p. 575), a
arte amplia um campo de possibilidades para a experiência do sensível, que vai além do ver
ou sentir, mas como ressignificação e reflexão corporal.
1

Estesia: Habilidade de entender sentimentos, sensações; sensibilidade. Estética. Aptidão para compreender as
sensações causadas pela percepção do belo; estese (dicio.com.br/estesia)
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Tudo que o corpo experencia traduz um estado sensível sobre o que é expresso, seja
pela estesia dos gestos, das relações, dos afetos, da linguagem em todas as suas formas de
expressão, além das diversas possibilidades da experiência corporal (SARTI, 2010;
MERLEAU-PONTY, 2018). Diante dessas considerações, este texto traz como eixo central a
experiência de vinte anos de um protocolo de dança específico para jovens com TEA, como
possibilidade de fomento da comunicação, da afetividade e da reciprocidade social no TEA,
visto que os fatores supracitados comprometem substancialmente a independência e a
funcionalidade, tanto cognitiva quanto motora nesta população. Discutiremos no texto
experiências vivenciadas por grupos de jovens com TEA que participaram de pesquisa2 que
utilizou um protocolo de dança tendo como meta central fomentar corporeidade, comunicação
e reciprocidade social, numa periodicidade de duas vezes por semana, com duração de 30 a 40
minutos, cada aula. Concluímos o texto trazendo a luz a importância do ator social,
independentemente da condição de saúde que o estigmatize, e quais as proposições e
indagações que destacamos como fundamentais para a suplantação de atitudes
discriminatórias nos diversos cenários sociais.

Comunicação através da dança
Como existir aos olhos daqueles que não nos olham? (DELIGNY, 1913-

1996).
A partir da indagação feita por Fernand Deligny (1913-1996) em sua experiência
educacional de jovens com TEA, a proposição da dança como fomentadora da comunicação
centra-se numa abordagem de partilha não invasiva, conjecturando as possibilidades de
encontro entre duas identidades que se comunicam por interfaces abstratas mediadas pelo
aflorar de formas de expressar emoções, desejos e condutas (DELIGNY, 2015, p. 129). Do
latim communication.onis, comunicação significa “ação de participar”, fato que pode ser
melhor elucidado pela enação da percepção, como processo social primário no criar, no fazer
e no interpretar mensagens que provocam respostas. Enação é um termo elucidado por
Maturana e Varela, que seria uma ação guiada pela percepção, ou seja, a compreensão de
como o agente percebedor consegue orientar suas ações num determinado contexto. Isso
implica dizer que essa ação regida pela percepção vincula capacidades sensório-motoras
entrelaçadas num contexto que envolve o afetivo, o social, o histórico, o cultural, sendo,
assim, inseparável da cognição (JARVILEHTO, 1999; ARENDT, 2000; MATURANA &
VARELA, 2001; BAUM & KROEFF, 2018).
Mas como exercer essa comunicação no mundo do autista, se um dos elementos
substanciais que está comprometido é exatamente a capacidade de manter esse diálogo?
Talvez a dança motive passos básicos da comunicação, através da intenção da composição de
mensagens, e, por conseguinte, a codificação, a transmissão, a recepção e a interpretação de
informações fundamentais para o bojo dos processos da comunicação humana, assim como o
intercâmbio de informação entre corpo e objeto. Como proposto por Teixeira-Machado
(2015), parece que a dança influi indubitavelmente a comunicação intrapessoal, num diálogo
interior que incide no corpo, e que evidencia a construção simbólica do ser, numa miríade de
representações internas que se corporificam e informam a constituição histórica das formas
subjetivas de se apresentar para o mundo exterior. O entrelaçamento da dança e do TEA
provavelmente se estabeleça pela teoria organismo-entorno proposta por Maturana e Varela
(2001) ao estabelecer a congruência e a complementariedade do corpo e do outro, na
construção das relações, da afetividade, sem dicotomizar as partes e o todo, sobremaneira a
2

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE nº 73302017.7.0000.5546, parecer nº
2.499.567.
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historicidade e a cultura em que o indivíduo está inserido. A amálgama das experiências
afetivas pode ser salientada pela dança mediante sistema dinâmico complexo intimamente
conectado ao ambiente, com os traços históricos e culturais deste corpo inserido no meio, que
são embasados por trabalhos experimentais da neurofisiologia e da psicologia, sem dirimir as
confabulações filosóficas da formação do conhecimento no intuito de suplantar o
racionalismo e o empirismo (JARVILEHTO, 1999; ARENDT, 2000; TEIXEIRAMACHADO, 2015; BAUM & KROEFF, 2018).
Mas para que o processo de comunicação aconteça, é necessária a existência de um
emissor e de um receptor. Quando um corpo dança, configurado como emissor, algo é
despertado no outro que é o espectador/receptor, seja esse algo, inclusive, o próprio corpo
refletido no espelho. A dança então configura-se como um meio de comunicação,
fundamentalmente não verbal, e a repercussão que gera no receptor/espectador vai inferir o
sucesso da comunicação, pela retroalimentação do diálogo que se estabelece no fazer
corporal. Nesse tocante, a discussão se esbarra nas elucubrações de Foucault (2009, p. 19-34)
a respeito das tecnologias corporais, ao elucidar que o poder incide no corpo: mediante
configurações históricas e culturais (inclusive crenças familiares), que lhe são impostas. É de
fundamental importância despertar a autonomia do discurso na pessoa com TEA,
sobremaneira por destacarmos o corpo como um objeto político, marcado por relações de
poder que o investem, o dirigem, o sujeitam a diversas condições – como rituais, cerimônias,
solenidades – exigindo-lhe padrões de sinais e símbolos. Todavia, no cenário da pessoa com
TEA, a comunicação transborda o viés da comunicação formal. A transmissão das
informações parece seguir uma lógica um pouco distante do conhecimento científico e
popular, fato que causa estranhamento em ambos contextos. A arte de dançar extrapola esses
limites, e permite o discurso pelo caminho que o transmissor propuser, e cabe ao receptor a
empatia para compreender o que lhe é transmitido. A empatia então se define como a
compreensão emocional, o entendimento, a afinidade e sintonia com outra pessoa ou objeto
(CUFF et al., 2016). Sendo assim, no próximo tópico, discutimos como a dança pode
despertar a afetividade mediante a empatia pela reciprocidade evocada da comunicação entre
corpo-objeto, ou entre corpos.

O despertar da afetividade

A vida não explica a arte, mas elas se comunicam. (MERLEAU-PONTY,
2004, p. 123).

A empatia se estabelece pela afetividade, desde os primórdios da evolução humana, e
se reconfigura em todos os ciclos de vida. Destarte, retomamos a importância do corpo nesse
processo, pois é através do corpo que o homem percebe o mundo, e o estado emocional dá
sentido à contextualização da comunicação humana (CUFF et al., 2016).
A afetividade e seus componentes (emoções, sentimentos, paixões), fenômenos de
caráter interno e subjetivo, até certo tempo, eram considerados indescritíveis e irrelevantes
para a investigação e prática educacional em diversos campos de atuação; entretanto, os
mesmos fenômenos de sentimentos e emoções representam fatores externos/corporais das
reações sensoriais. A somatização sobrepuja a expressão dos estados mentais internos
(JURIST, 2005).
Partindo desse pressuposto, práticas como a dança, que envolvem os processos de
empatia e afetividade para aprendizagem, mediante o desenvolvimento de conjuntos
funcionais, caracterizam-se sobremaneira pela relação dialética imposta pelo ato de imitar o
outro, como processo de oposição e alternância; sendo, assim, fundamentais para o despertar
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afetivo, cognitivo e motor, conforme a relação orgânico-social de cada ator inserido no dançar
(KOEHNE et al., 2016).
A dança tem a capacidade de aflorar estados emocionais que são fundamentais para as
relações humanas. Segundo Damasio (2011), a emoção é o sentimento do que está
acontecendo. E a experiência da consciência requer a interação de dois campos de
representação: um interno (in the state of the body) e outro externo (in the world). A emoção
humana é explicada neurobiologicamente como um estado mental organizado no sistema
límbico (unidade cerebral responsável pelas emoções e pelos comportamentos sociais)
mediante elaborações da avaliação de padrões comportamentais do outro, com movimentos,
gestos e posturas corporais visíveis, demonstrados como manifestações emocionais
(DAMASIO, 2011; KOEHNE et al., 2016). A atividade cerebral de algumas estruturas do
sistema límbico, tais como hipotálamo, giro do cíngulo e hipocampo, está relacionada à
atenção e à motivação do comportamento. E áreas não-límbicas, como córtex pré-frontal, tem
se mostrado relevantes nos estados emocionais (KRINGELBACH et al., 2003).
Já a afetividade é aflorada da sensibilidade estética, e podemos relacionar com a
análise perceptiva de Merleau-Ponty (2018, p. 248) em seus desdobramentos acerca da
corporeidade como criação e expressão da linguagem, visto que a apreensão das significações
dos processos comunicativos são feitos através do corpo, que indubitavelmente enriquecem e
organizam o esquema corporal3 (PAIM & KRUEL, 2012). Um corpo que dança potencializa a
descoberta da própria linguagem pelo encorajamento do movimento natural. A maneira como
se move e dança vem da experiência e das estratégias que o corpo pode estabelecer com o
outro, característica essencial para a comunicação, independentemente do nível técnico do
corpo (TEIXEIRA-MACHADO, 2015; KOEHNE et al., 2016)
Quando um corpo é exposto numa sala de aula com espelhos, piso apropriado, música,
numa ordem dinâmica que se estabelece em passos e movimentos corporais que induzem o
logos estético4, o movimento então é interiorizado e a comunicação não verbal se concretiza
pela interconexão de áreas cerebrais responsáveis pela cognição, emoção e ação motora, numa
emancipação do individualismo ao valorizar a imaginação e a expressão do que é sentido.
A emancipação do individualismo se estabelece pela apropriação da potência
individual, como proposto por Deligny (1913-1996) em seus estudos com jovens autistas em
situações extremas, que os impediam de estarem em contato com a sociedade. Deligny
reforçou a importância da criação coletiva para a construção da narrativa suspensa, onde o
professor é o fio condutor da trama construída coletivamente (DELIGNY, 2015; MILTON,
2016).

Corporeidade que fomenta a reciprocidade social
A mente não é uma entidade ‘des-situada’, desencarnada ou um computador
[…] a mente também não está em alguma parte do corpo, ela é o próprio
corpo. (VARELA et al., 1991, p.149).

Os componentes mente e corpo são inseparáveis do pensamento como ato de
3

O esquema corporal se estabelece por representações no córtex cerebral das relações espaciais entre partes do
corpo que dependem de informações sensoriais multimodais (visual, tátil e cinestésica, principalmente) e não
sensoriais (cognitiva e afetiva) e suas conexões com o sistema motor (PAIM; KRUEL, 2012).
4
Logos estético proposto por Merleau-Ponty exprime o universo da corporeidade, da sensibilidade, dos afetos,
do ser humano em movimento no mundo, imerso na cultura e na história, criando e recriando, comunicando-se e
expressando-se.
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significação do sentir-se e do compreender-se pelo gesto, pela corporeidade; cuja habilidade
para compreender sentimentos e emoções de si e dos outros possibilita racionalizar
corporalmente as experiências nos âmbitos biológico, afetivo, social, histórico. Então o
fenômeno da compreensão do conhecimento através do corpo redimensiona a construção
coletiva fomentada pela reciprocidade social.
As abordagens atuais para o manejo da pessoa com TEA visam estabelecer fortes
relações interpessoais por meio do jogo em conjunto. A construção coletiva só é possível
mediante a reciprocidade, característica fundamental para as relações. Do latim reciprocĭtas,
ou seja, correspondência mútua, de uma pessoa ou coisa para outra, a reciprocidade, portanto,
não significa retribuição ou reconstituição, vai muito além disso: está relacionada a empatia,
solidariedade e hospitalidade, pois para que ela aconteça, as ações são demonstradas pelo
afeto, inferidas inclusive nos atos e gestos (CALIENDO; FOSSEN; KRITIKOS, 2012;
GENGOUX et al., 2018).
Partindo do conceito ampliado de percepção proposto por Merleau-Ponty (1908-1961),
trazida aqui como atitude corpórea, que envolve toda complexidade neuromotora, podemos
elucidar acerca das demonstrações de afeto percebidas no decorrer das aulas de dança,
advindas da percepção de atos e gestos do outro, como estimulantes da consciência do corpo e
das possibilidades do mover-se dentro de um espaço-tempo.
A dança – como possibilidade de ação, percepção, compreensão e interpretação do
movimento gestual – possibilita a corporeidade a partir da personificação do jogo simbólico
como ferramenta para a expressão gestual. Desperta-se a sensibilidade estética, e o gesto,
como leitura poética e plástica do corpo em movimento, firma-se numa dimensão peculiar do
corpo em movimento, com o objetivo de promover a inferência emocional e a empatia, ou
seja, a reação emocional dos sentimentos de outros (KOEHNE et al., 2016; MERLEAUPONTY, 2018).
Embora o papel de como a imagem corporal e o movimento se processem ainda não
esteja claro, estudos de neuroimagem demonstraram a ativação de estruturas substanciais para
o aprendizado e o despertar de habilidades corporais (incluídas aqui funções cognitivas
também) (PAIM & KRUEL, 2012; DI NOTA et al., 2016; KOEHNE et al., 2016). O estudo
de Di Nota e colaboradores (2016) verificou que a prática da dança executa papel
fundamental na interiorização do movimento que se dá seletivamente no córtex
occipitotemporal lateral, no complexo occipital lateral e na área do corpo estriatal. Estas áreas
são ativadas bilateralmente, tanto em bailarinos profissionais quanto em pessoas inexperientes
em técnicas de dança. O papel destas áreas está na observação de sequências complexas de
movimentos corporais.
Além disso, estudos recentes elencam a interferência cerebral global para explicar a
capacidade inerente do ser humano em comunicar-se corporalmente. O circuito córticotalâmico encontra-se subjacente a aspectos conscientes da percepção, do pensamento, da
aprendizagem, de sentimentos de conhecimento, de emoções sentidas, de imagens visuais, da
memória operacional e do controle executivo (LEAVER et al., 2009; TEIXEIRAMACHADO; ARIDA; MARI, 2019).
Visto que um dos problemas substanciais do espectro do autismo é justamente nas
alterações das interconexões cerebrais, percepções sensoriais podem estar relacionadas à
interconexão e transmissão de informações do córtex posterior, enquanto os sentimentos de
conhecimento não sensoriais podem envolver áreas pré-frontais e frontotemporais. O córtex
pré-frontal é responsável para iniciar o movimento, mas de acordo com os últimos estudos de
neuroimagem, esta região aparece em segundo plano, e a via dorsolateral é mais amplamente
ativada, provavelmente pelas questões de orientação espacial (GALVEZ-CONTRERAS et al.,
2017). Já o córtex temporal medial contribui para a organização subjetiva do evento, bem
como para a codificação de memória episódica. O complexo hipocampal parece estar
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envolvido na arquitetura da rede cerebral global, apoiando a organização de eventos
conscientes, armazenamento de memória episódica e espaço-temporal, sendo essencial para
eventos de antecipação e predição, além da intervenção do cerebelo nesse processo (BAARS;
FRANKLIN; RAMSOY, 2013). Estes estudos tem um papel impar na compreensão de como
experiências perceptuais envolvem sentimentos do saber e de pertencimento. A proposição
dinâmica do fazer corporal reflete o corpo no entorno, em contextos sociais, culturais e
afetivos múltiplos. O corpo suporta-se numa consciência cognoscente, sempre referendada
por um sujeito, mas apresenta-o na experiência do movimento corporal (JARVILEHTO,
1999; JURIST, 2005).
O ato de dançar então supera o limite da linearidade da comunicação. Quando nos
movimentamos, há uma circularidade entre os acontecimentos do meio ambiente e os
acontecimentos no próprio corpo, ocorrendo a aprendizagem, ou seja, uma nova interpretação
desses acontecimentos. De certa forma, esses movimentos tornam-se “automáticos”, ou seja,
tão logo os tenhamos aprendido, não precisamos mais “pensar sobre eles” para os
executarmos. O conhecimento assim é incorporado. A cognição emerge da corporeidade, da
experiência vivida e da capacidade do ser humano se movimentar. A cognição é inseparável
do corpo. Então, tais contextualizações do saber fazer do corpo inquirem a possibilidade de
ser, mas não como ‘este corpo que me pertence’ ou ‘este corpo que se move, age e fala’, e sim
advindo do próprio corpo tais contextualizações. O corpo não recebe o estatuto de um
‘próprio’, mas daquilo que é atuante pelas injunções que o colocam a falar, agir e se mover
das maneiras específicas que o faz ‘ser’ (FOUCAULT, 2009; LE BRETON, 2016;
MERLEAU-PONTY, 2018). Associado ao saber corporal, evidências já trazem o papel da
música no manejo de crianças com TEA, os resultados obtidos interferem diretamente nos
prejuízos que constituem o bojo da condição clínica, a saber: interação social, comunicação
verbal, comportamento, reciprocidade social e emocional. A revisão sistemática conduzida
por Geretsegger e colaboradores (2014) salienta que a música pode influenciar a comunicação
não verbal dentro do contexto terapêutico. Os autores ainda expuseram como desfechos
secundários, que a música pode contribuir para a adaptação social e para as relações
familiares (GERETSEGGER et al., 2014). Dançar vai além disso. Ao considerar o uso do
corpo em associação à música, o perceber-se dentro de um cenário estético desloca o papel da
representação para o conhecimento incorporado. Refere-se ao fato de ‘ser corpo’, com uma
infinidade de possibilidades sensório-motoras, imersas em contextos múltiplos, enfatizando a
dimensão existencial do conhecer, emergido da corporeidade. A cognição depende da
experiência que acontece na ação corporal. Na figura 1, esboçamos como as aulas de dança
podem se entrelaçar nos critérios diagnósticos da 5ª edição do Manual de Diagnóstico e
Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-V). O diagnóstico do TEA envolve dois eixos
criteriais: A) alterações na comunicação social e B) interesses e padrões de comportamentos
repetitivos, rituais e rotinas restritos, além de reações e interesses sensoriais adversos e
atípicos (GRZADZINSKI; HUERTA; LORD, 2013).
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Figura 1: Diagrama da atuação da dança sobre os critérios diagnósticos
propostos pela 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico dos
Transtornos Mentais (DSM-V).

Nossa proposta baseia-se na contextualização do ato de dançar estimular a estesia,
baseada na Teoria da Mente: capacidade da cognição social humana de atribuir estados
mentais sobre si e sobre os outros, independente de crenças, intenções, desejos; ou seja, é uma
leitura da mente ou mentalização (SCHURZ et al., 2014). Como descrito na introdução,
dançar fomenta habilidade para entender sentimentos, sensações, emoções de si e dos outros
que estão no seu entorno. O perceber-se acontece pelo uso do corpo vislumbrado no espelho
ou sentido corporalmente com auxílio de música ou de percussão usados durante as aulas. A
percepção corporal foi percebida no decorrer das aulas pela ampliação da atitude corpórea
limitada por padrões de comportamento limitados e estereotipados. Os movimentos corporais
com o passar dos meses eram mais intencionais, mais emocionais, mais ritmados e mais
sincronizados com o contexto. Assim, podemos alvitrar que a prática regular da dança pode
inferir no critério diagnóstico do DSM-V referente aos padrões comportamentais atípicos. No
que tange perceber o outro, os outros e o ambiente, dançar viabiliza a comunicação não
verbal, mediante o uso amplo de aspectos físicos (passos e sequências coreográficas) e
emocionais (intencionalidade musical), componentes fomentadores da reciprocidade social,
principalmente nos momentos de toque e de movimentos realizados em pares ou círculos. A
experiência em dança então se dá mediante sua percepção e a percepção do outro, é sobre
entregar-se ao processo, ao sentir-se e sentir o outro, sobre despir-se para outrar-se. Despir-se
do receio de parecer incompreendido, e assim externar sentimentos. A dança permite o corpo
ser parte de um todo, mesmo que esse todo seja ele mesmo, e encontrar-se como propósito no
mundo. Em relação a composição e sistematização das aulas de dança para pessoas com TEA,
todas as aulas são divididas em três componentes fundamentais: o eu, o ambiente, e o outro.
O eu: as práticas que compõem este eixo, baseiam-se na imagem corporal
(representação mental que abrange aspectos afetivos, cognitivos e sociais), na amplitude dos
movimentos realizados (representados pelos planos e eixos de movimento para o uso do corpo
em toda sua amplitude angular permitida), na coordenação motora (interações bilaterais
implícitas em movimentos visomotores) e na habilidade e agilidade dos movimentos
(execução de movimentos variados bilateralmente, explorando mecanismos de coordenação
motora e estabilidade corporal e postural, com atividade simultânea de segmentos com e sem
alternância de membros superiores e inferiores (BAARS; FRANKLIN; RAMSOY, 2013;
TEIXEIRA-MACHADO & DESANTANA, 2019).
O ambiente: a sala de aula deve ter piso apropriado, espelho e aparelhagem de som.
De preferência, não devem conter muitas informações sensoriais na sala, como ruídos,
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barulhos (o volume das músicas não pode estar alto), cores fortes nas paredes, quadros,
luminárias, dentre outros dispositivos que possam chamar a atenção do jovem com TEA. Para
que possamos acionar os componentes de imagem corporal, amplitude de movimento,
coordenação motora e agilidade dos movimentos, a aula deve compor níveis planares
propostos por Laban (baixo, médio e alto), os quatro fatores de movimento: espaço
(longo/curto), tempo (rápido/lento), fluência (contínua/cortada) e peso (leve/pesado); os
deslocamentos durante os passos de dança acontecem para todas as direções (frente-trás, ladolado, e para as diagonais), e o uso de dispositivos e adereços que ampliam a comunicação em
dança, como pandeiros, chocalhos, tecidos (LABAN, 1978; TEIXEIRA-MACHADO, 2015).
O outro: o posicionamento dos integrantes da aula de dança dispostos em círculo
viabiliza experiências interpessoais e o diálogo intercorpóreo. A atitude incorporada durante
os duetos de dança é tomada como exemplo de sintonia não verbal ativa entre os parceiros
durante a interação performática. As montagens coreográficas acionam o senso de
intersubjetividade e diferenciação do eu e do outro, através de estruturas de movimento
compartilhado e sincronizado. As apresentações públicas reverberam a natureza de um sujeito
estar no mundo com outros e de ser percebido como centro de expectação de outros que não
vivenciaram suas experiências durante as aulas. Fato que contribui para as importantes
propriedades do engajamento e da motivação, que podem ser tomados como um fenômeno de
dois lados entre o indivíduo e o outro/outros, os quais influenciam sobremaneira o ser social,
inserido no contexto do qual, na maioria das vezes, está à margem, sem noção de que suas
ações podem ser refletidas no outro – isto pode ser percebido pelas palmas eloquentes da
plateia, quando ele se percebe como ator central, com caráter positivo, refletindo sobretudo na
autoestima.
Mais de 40 crianças e jovens com TEA, tanto meninos como meninas, idade entre 8 e
22 anos de idade, participaram deste protocolo de dança específico nas duas últimas décadas,
cujos benefícios concatenam acerca da influência desta prática no cenário biológico e social,
destacando a importância das questões aqui avultadas para uma percepção mais ampla sobre
as relações que podem ser construídas no manejo do autismo.

Considerações finais: o ator social
Nada no homem, nem mesmo seu corpo, é fixo suficiente para servir de base
ao conhecimento de si e dos outros. (FOUCAULT, 1926-1984).

Os corpos são afetados por influências sociais. A atitude corporal na sociedade emerge
de uma especificidade que é imitada, aprendida e apreendida, que varia não somente com os
indivíduos e suas imitações, varia sobretudo com as sociedades, educações, conveniências,
modas, prestígios. E os elementos biológicos, psicológicos e sociais atuam em conjunto.
Assim como os corpos são profundamente afetados pelas experiências sociais, normas e
valores dos grupos aos quais pertencem também são afetados (JURIST, 2005).
Essa engrenagem físico-psico-sociológica encontra-se desajustada no espectro do
autismo. Talvez a dificuldade primordial no manejo do autismo esteja na separação crescente
entre corpo e natureza (do entorno e dos ritmos biológicos). A invasão da ciência e da
tecnologia está criando dilemas substanciais que afetam o corpo (FOUCAULT, 2009; LE
BRETON, 2016). Partindo do princípio de que o corpo é algo que não existe fora da
sociedade, a maneira como se interpreta o mundo social e os significados que se atribuem a
ele, definem o interacionismo simbólico das relações humanas (DE STEFANI & DE
MARCO, 2019). Assim, a proposição da dança como possibilidade de inserção social nas
pessoas com TEA influencia sobremaneira a interação social, a partir da exaltação de
significados particulares trazidos pelo indivíduo no processo de dança que provocam a
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interação mediante interpretação interpessoal (TEIXEIRA-MACHADO, 2015).
Interagir socialmente pela dança não se limita ao mundo simbólico, mas constroi a
comunicação e a inter-influenciação de duas ou mais pessoas. A socialização se alicerça na
relação interpessoal evocada pela empatia e pela reciprocidade social que cada um expõe das
suas próprias ações, e, assim, regulam o ‘eu’ num ‘nós’ construído socialmente (GOFFMAN,
1998).
O ‘somos’ é, ao mesmo tempo, psicológico e social, num entrelaçamento natural,
afetivo e simbólico. A conexão da realidade sensível, na dimensão poética da corporeidade se
expressa mediante o gesto dançado, e então não se deixa apreender numa perspectiva
reducionista da intelecção, já que ela emerge de processos corporais, ou seja, de significações
vividas e não da ordem do ‘eu penso’, pois esse pensar é corpóreo. Podemos então inferir que
a dança permite dialogar entre motricidade e funções simbólicas, que não se separam pelo
entendimento, pois entrelaçam-se na reversibilidade dos sentidos numa dimensão estética. A
experiência estética amplia a operação expressiva do corpo e a percepção, afinando os
sentidos, aguçando a sensibilidade, elaborando a linguagem, a expressão e a comunicação
(TEIXEIRA-MACHADO, 2015).
A comunicação marcada pelo dançar configura-se num conhecimento sensível sobre o
mundo expresso, provocada pela experiência existencial que move um corpo humano em
direção a outro, num mergulho que permite perceber a profundidade do encontro e dos
acontecimentos que possibilitam compreender-se e compreender o outro, numa simbiose de
construção de saberes corporais e na produção de subjetividades, já que a natureza
fundamental da consciência humana é a unidade e a diversidade, uma das principais
características subjetivas da consciência: integração e diferenciação (JURIST, 2005; DE
STEFANI & DE MARCO, 2019).
A conscientização se dá pela cognição, e quando ela não se desenvolve
espontaneamente, há a necessidade do conhecimento corporal promover a habilidade
cognitiva (DAMASIO, 2011). Schweizer, Spreen e Knorth (2017) elucidam que as artes
facilitam experiências sensoriais que acionam o estado de atenção, e nas crianças com TEA as
abordagens deste caráter são recomendadas provavelmente por enfatizarem o conhecimento
tácito, inferindo efeitos substanciais nos transtornos comportamentais desta população,
principalmente no comportamento social, na comunicação e na imagem corporal.
Assim, o ato de dançar é um processo criativo que envolve o movimento do corpo
dentro do espaço-tempo. Devido a isso, talvez as experiências que foram vivenciadas na
dança extrapolem a sala de aula e contribuam para mudanças substanciais do comportamento
em outros ambientes, como em casa, com familiares, na escola e em outros espaços sociais
(TEIXEIRA-MACHADO, 2015; SCHWEIZER; SPREEN; KNORTH, 2017). Decerto a
dança não se limita ao desempenho corporal como objetivo: ela promove um ambiente
inclusivo. A dança outorga que todos os indivíduos envolvidos no processo,
independentemente das capacidades físicas e psicológicas, sejam expressivos de forma não
verbal, para explorar e incorporar o “eu físico” como uma parte funcional de todo o “ser
social”. Sendo assim, movimento e dança são meios inatos de comunicação. A dança oferece
experiências de aprendizado em camadas, desatando nós que aprofundam o repertório de
comportamentos e respostas ao mundo entre nós, fornecendo meios fundamentais para a
expressão de pessoas com dificuldades na comunicação, promovendo a integração emocional,
cognitiva, física e social do indivíduo.
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