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Resumo 

Este relato de experiência tem como intuito apresentar de forma reflexiva, crítica e poética o 

processo de remontagem do espetáculo ENDLESS, do grupo português Dançando com a 

Diferença, realizado em conjunto com projeto Dançando com a Diferença: arte, inclusão e 

comunidade, na cidade de Goiânia/Brasil. O processo de criação desenvolveu ações formativas, 

educacionais e artísticas que culminou na apresentação pública, teve no elenco o encontro entre 

intérpretes de Portugal e artistas, professores de escolas, instituições de educação especial, 

estudantes do curso de graduação em dança, músicos, o grupo composto por pessoas com e sem 

deficiência de Goiânia e região. Para este escrito realizaremos um diálogo pretensiosamente 

poético dos momentos percorridos no projeto/espetáculo com as questões postas por Boaventura 

de Souza Santos, a partir dos procedimentos sociológicos presente na Sociologia das Ausências. 

Ao fechar as cortinas do espetáculo constatamos que este significou um espaço tempo de valorizar 

experiências sociais dançantes, de troca, de contestação dos modelos hegemônicos de corpo e do 

princípio da diferença e assim transformar o impossível em possível, ou seja, dançar uma Dança 

Inclusiva.  

Palavras Chaves: Dança Inclusiva, processo de criação, Sociologia das Ausências 

 

Pouso I- A travessia e os diálogos possíveis 

A aproximação com o trabalho do Grupo Dançando com a Diferença (GDD) de 

Portugal começou a partir da aprovação do projeto de Intercâmbio Artístico o qual teve o 

fomento do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (2015), o mesmo foi realizado por uma das 
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pesquisadoras no ano de 2016. Este projeto teve como propósito ampliar as discussões 

sobre a integração/inclusão de pessoas com deficiência no ensino da dança e no cenário 

da dança cênica em Goiânia a partir das experiências e trabalhos realizados pela 

Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença, como também 

estabelecer parcerias em âmbito internacional entre Portugal e Brasil, Goiânia-GO. A 

sede do grupo Dançando com a Diferença, está localizada na Ilha da Madeira, em 

Portugal, atualmente o grupo português também se encontra em Viseu, no Teatro Viriato. 

A partir  da experiência do intercâmbio artístico de três meses no ano de 2016, foi 

possível  acompanhar e participar das aulas de dança, ensaios,  processos de  remontagem  

e apresentações do espetáculo “Dez Mil Seres”, da coreografa Clara Andermatt e do 

espetáculo “Bichos” de Rui Lopes Graça, acompanhar o Projeto “Mais Inclusão” 

realizado em três escolas públicas da Ilha da Madeira na região de Funchal, com aulas de 

dança e processos criativos.  Foi também realizado um estudo a respeito da proposta 

estética, concepção de corpo, e metodologias de criação do Grupo Dançando com a 

Diferença, a partir do Centro de Documentação e Investigação da companhia, explorando 

o acervo de vídeo e fotografias do repertório coreográfico composto por criações de 

importantes coreógrafos portugueses e brasileiros com o GDD. 

  Diante da experiência obtida junto ao GDD e seu nohal de trabalho neste âmbito 

surgiu à intenção de dar continuidade a esta parceria executando um projeto que 

promovesse a inclusão através da criação artística, a partir do trabalho desenvolvido pelo 

grupo português Dançando com a Diferença e o seu caráter interventivo através do 

conceito de Dança Inclusiva, desenvolvido por Henrique Amoedo (2002) que reafirma a 

cada obra a sua posição teórica, de que somente um produto com excelência artística 

poderá contribuir para que uma gradativa mudança na imagem social das pessoas com 

deficiência aconteça. 

O grupo vem a cada trabalho se consolidando com largos anos e provas dadas 

tanto no país que o acolhe como a nível internacional, apresenta um repertório 

coreográfico composto por criações de importantes coreógrafos portugueses e brasileiros, 

entre eles: Clara Andermatt, Paulo Ribeiro e Rui Horta e Rui Lopes Graça, além de 

Ivonice Satie e Henrique Rodovalho, Tania Carvalho e La Ribot. Entre os trabalhos estão 

mais de 20 coreografias de diferentes criadores, atuaram em aproximadamente 60 

cidades, em 20 países. Entre as premiações destacam-se a 2° melhor coreografia em 

Portugal em 2001, com a obra “Desafinado” de Paulo Ribeiro em 2011, atribuída pelo 



Semanário Expresso e o Prêmio Acesso Cultura e Acessibilidade Física e o Prémio BPI 

Capacitar, ambos em 2016. 

Conforme dados do grupo o espetáculo ENDLESS surgiu do “Ma-Ma Project - 

Motivated by Art, Art of Motivation“ um projeto de intercâmbio artístico apoiado pela 

Comissão Européia através do Grundtvig Lifelong Learning Program na qual participam 

cinco organizações de diferentes países (Alemanha, Estónia, Lituânia, Polónia e Portugal 

com o  Grupo Dançando com a Diferença), sendo o seu resultado final a criação de 

Endless, de Henrique Amoedo. O projeto/espetáculo ENDLESS, estreou em 2012, 

escolhido entre os parceiros para ser o diretor artístico, Amoedo também foi o coreógrafo 

da performance final, a qual não só propõe o desenvolvimento de um espetáculo e 

conceito que leve à reescrita da memória e entoação para a necessidade de 

conscientização sobre as questões da Inclusão através das artes e preconceito racial, como 

também é da gênese deste Espetáculo/Projeto um dos melhores exemplos e trabalhos que 

este grupo português desenvolveu no âmbito da inclusão e trabalho em comunidade. O 

projeto que deu origem ao espetáculo ENDLESS foi considerado pela Comissão Europeia 

como um dos mais completos de aprendizagem ao longo da vida desenvolvidos no ano 

de 2012 na Europa. 

Segundo Amoedo (2002), a temporalidade do conceito de Dança Inclusiva, 

prevista desde sua criação, é algo em que continuamos a experienciar, sem é claro 

questionar suas possibilidades de existência e visibilidades, este é um dos motivos da 

existência do Dançando com a Diferença,  conforme  entendimento do diretor do grupo e 

também  a nossa a  dança inclusiva, tem sua característica de ser um temporal , ou seja:  

 

[...]quando os bailarinos  com corpos diferentes forem aceitos em todas 

as companhias de dança pelas suas qualidades artísticas e esta diferença 

não for mais alvo de tantos estudos, atitudes incrédulas e/ou de 

condescendência dúbia, pensamos, teremos cumprido o nosso papel na 

procura de uma real inclusão destas pessoas no universo da dança e nesse 

momento o termo Dança Inclusiva poderá ser desprezado, ficando 

somente para os registos históricos – sintoma de plena aceitação da 

unicidade na diversidade, pois de bailarinos se trata, que dançam com o 

corpo e não “apesar do corpo”. (AMOEDO, 2002, pg. 124).  

 

Assim este primeiro pouso descritivo, apresentou a  travessia do Atlântico para a 

Ilha da Madeira, que teve como objetivo conhecer os pormenores de um grupo na cena 

contemporânea que se pretende ser inclusivo, e ter em seu elenco pessoas com e sem 

deficiência, sem abrir mão de construir ao longo de seu trabalho uma abordagem estética, 



onde a ousadia, inovação, o afeto e a importância do outro, a escuta e partilha são 

fundantes nos procedimentos metodológicos e na concepção de corpo. A cada coreógrafo 

que chega para atuar no grupo, é convocado a repensar, reconstruir sua noção de 

diferença, de experiência social e de corpo. Experiência intensa que precedeu a concepção 

e execução do espetáculo ENDLESS aqui no Brasil/Goiânia.  

 

Fig.1 – Aulas de dança com estudantes do Projeto Mais Inclusão, Funchal, Ilha da 

Madeira – Portugal, 2016, (arquivo pessoal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2- Espetáculo “Dez Mil Seres”, Coreografia: Clara Andermatt- Grupo Dançando 

com a Diferença. Intérprete Barbara (https://danca-inclusiva.com/trabalho/4/dez-mil-seres) 

 



 

                                                                  "Dez Mil Seres" 

Olho a primeira vez e vejo um padrão plano, repetitivo, 

limitado. Olho mais fundo e vejo com outra nitidez, acedo 

a um lugar misterioso onde encontro outras formas, um 

número infinito de variações. Vejo o pormenor, o recorte, a 

filigrana que emana luz interior. É preciso tempo, espera, 

espaço, repouso e vontade no querer ver... 

Agora, já dentro desse outro lugar, descubro seres estranhos 

que se dedicam a ações, a que só a imaginação consegue dar 

sentido. (Companhia Clara Andermatt) https://danca-

inclusiva.com/trabalho/4/dez-mil-seres 

Contagiadas pelos desvelar de outros olhares, olhares que inauguraram outros 

tempos,  desvendam verdades e realidades múltiplas e conduzidas por um pouso dedicado 

aos pormenores dos seres e do lugar, surge também a aproximação com as ponderações 

e reflexões da Sociologia das Ausências, definida por Boaventura de Souza Santos 

(2005), e que se aproxima de Paulo Freire quando o mesmo afirma que, “em mundos 

diversos a educação existe diferente”. A educação onde o existir livre e para todos, 

constitui-se como uma prática plural multirreferencial; dinâmica, dialógica e dialética, 

porque se torna espaço de diálogo entre diferentes.  

Neste entendimento, apresentamos uma noção primordial para seguirmos esta 

descrição poética, enraizada na riqueza das experiências e não na pobreza da experiência, 

para isso é preciso compreender a existência e a proliferação das totalidades possíveis, 



conforme defende Valter Benjamin. Partindo desta perspectiva conceitual, 

compreendemos que a diferença não desiguala, mas sim enriquece as possibilidades de 

existência, porém há o cuidado para que a igualdade não massifique, conforme nos lembra 

Paulo Freire.  

O que nos fez acreditar na potência desta travessia e vislumbrarmos a realização 

deste projeto em ações do outro lado do oceano, fora da ilha, para  dialogar com extas 

experiências convocamos  as questões postas na discussão da colonialidade e o poder da 

experiência social, discutida por diversos autores como Mignolo (2000), Dussel (2001), 

Quijano (2000) citados por Boaventura se Souza Santos (2005) entre outros, os quais 

evidenciam e problematizam o poder capitalista moderno e ocidental na construção da 

noção de diferença, que acaba determinando também privilégios e determina quem é igual 

e quem é diferente.  

Pouso II- Dançando com a Diferença: arte, inclusão e comunidade 

No ano de 2017, inicia o projeto de extensão “Dançando com a Diferença: arte, 

inclusão e comunidade”, do Curso de Licenciatura em Dança da Faculdade de Educação 

Física e Dança da Universidade Federal de Goiás/UFG. Este projeto teve como objetivos:  

Realizar praticas de dança inclusiva para discentes do Curso de Licenciatura em Dança, 

Teatro e de outras instituições e escolas, professores e artistas da cidade, aberto a 

comunidade em geral; Promover o debate a cerca do tema inclusão, acessibilidade, 

formação em dança e arte, processos de criação colaborativos a partir do conceito de 

Dança Inclusiva, proposta por Amoedo (2002); Proporcionar  o encontro e a troca entre 

os cursos de graduação em arte,  Dança e Teatro, com outros locais e espaços de formação, 

e de pessoas da comunidade; Desenvolver estudos acerca de experiencias de 

acessibilidade e fruição para o público no espetáculo de dança e para os bailarinos e atores 

e músicos,  a partir da remontagem do espetáculo ENDLESS. 

Como percebe-se este projeto se localiza no âmbito da educação não formal para 

os estudantes com e sem deficiência,  também se apresenta como uma possibilidade de 

formação continuada para os professores de dança e teatro já formados, assim como   

contribui no processo de formação dos estudantes de graduação em Dança e Teatro.  

No  ano  de 2017 o projeto foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás, 

e assim viabilizou a vinda do diretor do GDD, e  alguns bailarinos do elenco de Portugal, 

na remontagem do espetáculo ENDLESS. 



Sobre ENDLESS, de acordo com uma entrevista cedida pelo diretor Henrique 

Amoedo, ao Jornal Diário de Notícias da Ilha da Madeira/Portugal em 2012, a segunda 

guerra mundial foi inspiração para o espetáculo, o diretor denomina como uma 

experiência coletiva, tanto com os países (Alemanha, Estónia, Lituânia, Polónia e 

Portugal) como como os bailarinos da companhia que atuaram no trabalho, o elenco de 

Portugal fez uma série de viagens, aos países parceiros do projeto/espetáculo original, 

onde  visitaram  e colheram imagens,  objetos e sensações, alguns objetos que chamaram 

atenção foram utilizados em cena, conforme Amoedo lembra  os mesmos serviram como 

uma espécie de elo de ligação entre os diversos países participantes. Por exemplo a Colina 

das Cruzes na Lituânia, o memorial ao Holocausto na Alemanha, as linhas do comboio 

de Auschwitz e Birkenau, e os campos de concentração na Polônia,  

Segundo Amoedo o objetivo não foi centrar a criação no genocídio perpetrado 

pelo nazismo, até porque isso já foi muito falado, mas sim relacionar e refletir a partir da 

segunda guerra, uma perspectiva de corpo enquanto coisa com fim, um conceito de corpo 

já desenvolvido na última coreografia do GDD “Maquina Letal” em parceria com o Psico 

Ballet. Este corpo com fim, como uma máquina, nos provoca a pensar num dos pontos 

importantes da crítica a razão indolente proposta por Boaventura de Sousa Santos, que 

enfatiza:   

Sem uma crítica ao modelo de racionalidade ocidental dominante pelo 

menos durante os últimos duzentos anos, todas as propostas apresentadas 

pela nova analise social, por mais alternativas que se julguem, tenderam 

a produzir o mesmo efeito de ocultação e descrétido” (SANTOS,2005, p. 

3). 

No ENDLESS segundo Amoedo “o corpo é comparado com uma máquina que 

segue numa linha, mas que vai chegar ao fim e que tem o final”, as imagens visitadas 

fazem parte do espetáculo em projeções fortes e impactantes que atravessam literalmente 

os corpos dos bailarinos em cena. 

Ao descrever sua postura no processo de criação o diretor  enfatiza que não 

desejava tolher a participação dos outros,  nesta afirmação ele se refere aos países 

parceiros, que contribuíram com os projetos de figurino, música, projeções, como 

também ao elenco, o mesmo teve vivencias e visitas em diferentes contextos que 

alimentaram o processo de criação.  

Ainda com relação a concepção deste espetáculo que enfatiza o corpo como ponto 

de reflexão e dispara em suas cenas narrativas de horrores, de finitude, de desespero e 



cumplicidade no final apresenta um rastro de esperança na humanidade numa canção 

interpretada por uma criança. Desta forma, o Holocausto vivido na II Guerra Mundial, 

não é encarado na sua abordagem histórica somente, mas como uma obra artística que 

nos alerta para a importância de rever o passado, fazer as suas ligações e relações com o 

presente, para atentarmos sobre o que queremos no futuro. Amoedo, nos convida a pensar 

num espetáculo grandioso com mais de novento dançarinos no palco, músicos no palco e 

projeções tendo sua composição no transcorrer das cenas.  

Fig.3- Espetáculo ENDLESS, Brasil/Goiânia- (Fotografia: Célio Souza, Junho 2018) 

 

Considerado tanto pelo Grupo Dançando com a Diferença como  pelo projeto de 

extensão Dançando com a Diferença: arte, inclusão e comunidade, como um 

Projeto/espetáculo, cujo o mote é a questão da inclusão e da arte, orientadas por três 

aspectos: educação e formação, inclusão e criação artística, os quais são compreendidos 

na potência de sua inter-relação não só na formação em dança na perspectiva da inclusão, 

mas também na formação indireta de públicos. O projeto/espetáculo foi realizado em três 

fases: Momento formativo; Workshops de dança e acessibilidade e a realização do 

Espetáculo ENDLESS.  

Na constituição da equipe no projeto/espetáculo temos a coordenação artística, 

que tinha como função a orientação e condução do processo de remontagem da obra e de 



articulação com a direção geral de Henrique Amoedo, a coordenação pedagógica, que 

realizava a organização junto as escolas e estudantes participantes no projeto assim como 

auxiliava e conduzia as vivencias em dança e a coordenação de acessibilidade que liderou 

as discussões, estudos e projetos de acessibilidade seja na concepção da cena, ou do 

material de divulgação, como o folder em braile e a  audiodescrição.  

 

A primeira fase denominamos de Momento Formativo, foram realizadas vivencias 

em dança, assim como uma abordagem teórica sobre os aspectos de ordem conceitual e 

metodológica que orientam o trabalho do grupo GDD pautado no conceito de Dança 

Inclusiva, bem como elementos e matrizes estéticas da obra ENDLESS. Este momento 

formativo foi conduzido por Henrique Amoedo, teve como intuito constituir a equipe de 

formadores locais. O público alvo deste momento foram professores, estudantes de dança, 

artistas, professores, estudantes de escolas e instituições de educação especial. Após uma 

semana de atividades, no término desta ação foi constituída uma equipe de formadores 

local denominados de Núcleo Formadores, habilitados a disseminar e expandir as 

aprendizagens a um grupo maior. 

A segunda fase teve como objetivo a condução dos momentos de sensibilização, 

Workshops de dança e acessibilidade, foram orientados pela equipe artística do GDD à 

distância e pela equipe de coordenadores locais: coordenação pedagógica, artística e de 

acessibilidade, que acompanharam todo o desenvolvimento do projeto. Momento de 

sensibilização: ocorreram visitas a cada instituição/entidade parceira (universidades, 

instituição de educação especial, associações, escolas e universidades) para apresentar o 

Projeto “Dançando com a Diferença: arte, inclusão e comunidade”, utilizando material e 

vídeos do grupo Dançando com a Diferença, e expondo a proposta de remontagem 

coreográfica de ENDLESS e seu objetivo formativo dentro do processo de criação.  

Nesta fase, os workshops de dança e acessibilidade foram realizados em dois 

momentos, o primeiro consistiu na realização do que no projeto denominamos de Núcleos 

de Ensaio, estes eram escolas e projetos os quais os professores de dança que fizeram a 

primeira formação no projeto atuavam. Assim foram elaborados Workshops de dança e 

acessibilidade que apresentavam a poética do espetáculo, a partir de recortes, movimentos 

e posturas da obra, para que num segundo momento, estes professores pudessem dar 

continuidade a remontagem nos seus núcleos de ensaios, os mesmos tinham o apoio e 

subsídios de vídeos, músicas e orientações da equipe local do projeto. Então, os núcleos 

de ensaios conforme o cronograma proposto, trabalhavam em seus contextos e se 



encontravam para ensaios coletivos a cada quinze dias no final dos dois meses. Os ensaios 

quinzenais nomeados como ensaios coletivos, reuniram toda a equipe do núcleo 

formadores (coordenadores e professores responsáveis por seus núcleos de ensaios) como 

também todos participantes dos núcleos de ensaios, o que culmina em um grande 

momento do ensaio dos processos coreográficos da remontagem da obra ENDLESS.  

  Ainda nesta fase, a equipe de coordenadores realizou encontros com o objetivo de 

abordar estudos, debates e vivências sobre a questão dos elementos e recursos de 

acessibilidade, como também pensar nos caminhos e estratégias necessárias no processo 

de criação do espetáculo.  

Na terceira fase, consideramos a realização de uma semana intensiva de ensaios 

com o elenco do GDD, que veio de Portugal. Estes ensaios foram conduzidos pelo diretor 

Henrique Amoedo, o ensaiador e artista Telmo Ferreira e as coordenadoras do projeto 

Dançando com a Diferença aqui no Brasil. 

As apresentações do espetáculo ENDLESS, ocorram em três sessões, no Teatro 

Basílio França, na cidade de Goiânia, sendo que uma das sessões foi no período 

vespertino destinado as escolas públicas e instituições de educação especial. Tivemos 

uma significativa participação do público e grande repercussão do espetáculo. 

 

Pouso III: emergentes poéticas da diferença 

 

Abrem-se as cortinas, na verdade já estavam sendo abertas em todo o percurso de 

desenvolvimento do projeto/espetáculo. Os corpos dançantes foram chegando aos 

poucos, se no inicio do Projeto de Extensão éramos cerca de trinta, no final do espetáculo 

ao todo éramos noventa e cinco pessoas com e sem deficiências, corpos dançantes que 

constituíam o elenco, preparadores do elenco, direção artística e músicos. Foram ao total 

oito núcleos de ensaio e uma equipe nos bastidores de produção (produção, making of, 

áudio visual, audiodescrição, tradução em Libras, material gráfico, fotógrafos, acessória 

de imprensa, serviços realizados por pessoas de Portugal entre outros). 

As mães que apenas tinham a intenção de levar seus filhos a praticar dança, 

estavam agora no palco, enquanto corpos dançantes e atuantes dentro do processo de 

criação, descobrindo seu lugar e compartilhando o palco com seus filhos.  

Os músicos foram os últimos a chegar no processo de remontagem, todos eram 

formados em musicoterapia, estavam em diálogo constante com os corpos em cena, 



orquestravam com olhar atendo e afetuoso a cada cena que se instalava no palco, 

momento este que denominamos de experiências sociais inclusivas.  

Outro momento impar na proposta da dança inclusiva e acessível, destacamos a 

acessibilidade para o público, o folder em braile, a audiodescrição do espetáculo e a 

presença de duas possibilidades de atuação dos intérpretes de LIBRAS, a primeira foi a 

projeção de uma vídeo de um  intérprete de libras na cena, e outra cena foi montada com 

dois cantores com acompanhamento dos músicos, seis casais dançando  e um grupo de 

estudantes e professores de dança que dominam a LIBRAS, interpretando a letra da 

música  de uma forma expressiva utilizando para além das mãos, uma movimentação 

corporal. Esta cena foi concebida para o espetáculo aqui no Brasil, na primeira versão em 

Portugal isso não aconteceu. Um momento foi realmente ímpar, dilatando o presente, 

apresentando uma composição emergente de uma poética da diferença. 

Estas experiencias sociais inclusivas ainda não vislumbradas pela cena de dança 

contemporânea, e que por algum motivo foram sendo negadas de existir pelo modelo de 

dança que exige outras fisicalidades, performances e poéticas corporais que não dão 

espaço para o diferente que grita suas diferenças na sua existência, na sua corporalidade 

e convida o outro a se perceber pelo princípio da alteridade.  

Assim estes mais de 90 dançarinos proclamaram em sua totalidade, outras 

possibilidades de presença no placo, legitimadas por uma poética expressada por corpos 

que pulsavam sua diferença e ao mesmo tempo representavam  partir da composição e 

estética da obra, corpos em estado de  exclusão, morte e dor, tal realidade foi criado e 

concebido pela razão indolente, uma razão que proclama as dicotomias e os mandamentos 

da modernidade ocidental, como  o virtuosismo e  o preciosismo. Não que a virtuose não 

estivesse presente em cena, mas era um virtuosismo a partir das diferenças, da potência 

que emerge no todo, no presente. 

Outro fator que emerge da Sociologia das Ausências, apresentado por Boaventura 

de Souza Santos (2005) é a lógica da classificação social, está ganha contornos potentes 

ao nos debruçarmos no conceito de dança inclusiva, que permearam e conduziram o 

processo de remontagem de ENDLESS, na tentativa de compreender a construção do que 

estamos denominando de poética da diferença. Neste sentido, a lógica da classificação 

social se assenta na naturalização das diferenças, neste caso, será que não podemos inferir 

que as pessoas com deficiência, são vistas e compreendidas apenas e somente a partir da 

sua deficiência, ou seja, pelo viés biológico e assim naturalizadas como incapazes.  



Esta questão percorre a história das pessoas com deficiência e sua atuação na 

sociedade, para fazer a contraposição a esta perspectiva,  Boaventura de Souza Santos vai 

falar sobre a ecologia dos reconhecimentos, cuja a lógica de classificação social age a 

partir das experiências sociais, de suas praticas e saberes, onde as pessoas são as 

protagonistas e com isso é possível revelar a diversidade e a multiplicidade das realidades 

ausentes, das verdades não visíveis, e que no nosso caso, o projeto/espetáculo ENDLESS, 

nos demonstrou que é possível reconhecer outras visibilidades do corpo dançante da 

pessoa com deficiência , o que nos aproxima de uma dimensão denominada pelo autor de 

dimensão de (re)construção que redimensiona  a diferença em potência. Com isso 

lembramos a máxima do propósito de trabalho da Grupo Dançando com a Diferença que 

é a mudança da imagem da pessoa com deficiência a partir de um trabalho artístico de 

excelência, esta excelência também provoca o público e todos envolvidos a pensar e 

ressignificar o princípio da diferença. 

Para finalizar, a aproximação destas ponderações com a Dança Inclusiva e os 

corpos que dançam, nos leva a compreender a dança como experiência social, e os corpos 

dançantes, com e sem deficiência como protagonistas de um vir a ser, potencializadores 

emergentes de experiências de corpo e da diferença produzida a partir de outros 

referenciais. Desejamos que seja “sem fim”, o desejo de inclusão, de inaugurar em cada 

obra artística uma possibilidade de imaginação sociológica transgressora, questionadora 

e poética, foi o que denominamos de uma possível poética das diferenças. 
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