
CARTA DOS PESQUISADORES DE DANÇA DA ABRACE 
SOBRE A QUESTÃO DA DANÇA NA BNCC - BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR 
 

À ARTE O QUE É DA ARTE! 
À DANÇA O QUE É DA DANÇA! 

 
PELA RETIRADA DOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE DANÇA 

DO COMPONENTE CURRICULAR EDUCAÇÃO FÍSICA! 
 

Por ocasião da VIII Reunião Científica da ABRACE realizada 

em Uberlândia, Minas Gerais (novembro/2015), os Pesquisadores 

de Dança desta associação estiveram mobilizados com o relato da 

colega Carla Andrea Silva Lima, especialista em Dança junto ao 

MEC para tratar da formulação da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC). Ela fez esclarecimentos de como esta demanda tinha 

caminhado até aquele momento. O seu relato mobilizou a todos, 

fazendo com que a agenda planejada para esse encontro fosse 

deixada de lado em virtude da relevância deste assunto. 

1. Dentre as várias questões levantadas nos detivemos 

principalmente nas seguintes: Na formulação da BNCC, a 

área de Linguagens é composta por diferentes componentes 

curriculares, dentre os quais, figuram a Arte (Dança, Teatro, 

Artes Visuais e Música) e a Educação Física. No documento, 

os especialistas da Educação Física elencaram a dança 

como sendo um dos eixos estruturantes desse 

componente curricular. Dentre outros objetivos de 

aprendizagem, estavam propostos: “Criar dança clássica, 

dança moderna, dança contemporânea; fruir dança clássica, 

dança moderna, dança contemporânea”. Ou seja, a dança, 
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neste caso, fora reduzida a uma temática 

curricular,descontextualizada de sua área: a Arte. 

2. Naquele momento, estando presentes coordenadores de 

cursos de Graduação em Dança – licenciatura e bacharelado 

– de sete universidades brasileiras, emergiu uma real 

preocupação quanto ao risco iminente da continuidade dos 

cursos de Licenciatura em Dança.  

3. No processo de formulação da Base Nacional Curricular 

Comum, conduzido pela Secretaria de Educação Básica 

(SEB/MEC) a comissão de especialistas do componente 

ARTE contam com apenas uma especialista em dança – 

Profa. Carla Andrea Lima, ao passo que, para tratar do 

componente Educação Física, estão presentes 12 

especialistas. 

4. Como a DANÇA, uma área de conhecimento consolidada ao 

longo de sessenta anos na Universidade pode ser assim 

ignorada? Diante do exposto, o grupo de Pesquisadores de 

Dança da ABRACE escolheu, dentre os presentes, alguns 

representantes para atuar junto à Base como leitores críticos 

ou para fazer parte da própria comissão de especialistas, caso 

fosse conquistada a sua ampliação. A proposta foi abranger 

uma representação de norte a sul do país, contando com 

profissionais representativos por sua efetiva atuação nos 

cursos de licenciatura e na pesquisa que embasa o labor 

diário destas graduações, pesquisa abrigada pela ABRACE 

desde a sua fundação e pela militância de seus associados 

pesquisadores dos cursos de pós-graduações deste país. 
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Após a VIII Reunião Científica, cada universidade envolvida 

tratou de se posicionar através de cartas e moções, colhendo 

assinaturas, buscando apoio inclusive de outras áreas e segmentos 

sociais. Debatendo este assunto emergencial, foram realizadas 

reuniões importantes, como por exemplo, a do Fórum dos 

Coordenadores de Cursos de Dança (Curitiba, 28-11-2015), com a 

participação de representantes dos Cursos de Graduação de quinze 

universidades, muitas delas coordenadas por pesquisadores 

associados da ABRACE.  

Desde a reunião de novembro, e apesar dos vários 

documentos produzidos e encaminhados, não vimos, de fato, ainda 

ocorrer uma escuta que o campo da dança, fortalecido por seu 

crescente protagonismo nas graduações e pós-graduações deste 

país, merece do MEC: os pedidos de ampliação do número de 

especialistas da dança não foram atendidos, limitando-se  à 

participação – como “leitores críticos” – de dois colegas associados 

da ABRACE, Alexandre Molina e Cássia Navas,  no processo atual 

da BNCC e à negociação forçada através de liderança da 

Federação de Arte/Educadores do Brasil (FAEB) para que as 

associações de pesquisa em arte pudessem ter assento na rodada 

de discussões. 

Um fato ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2016, vem a somar 

positivamente neste momento: foi aprovado o Substitutivo da 

Câmara dos Deputados no. 14/2015 pela Comissão de Educação 

no Senado, que altera o parágrafo 2o do artigo 26 da Lei nº 9.394/96 

(Lei de Diretrizes e Bases), para dispor que as artes visuais, a 

dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o 

componente curricular do ensino de arte obrigatório nos diversos 
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níveis da educação básica. Os sistemas de ensino, incluindo as 

universidades que já formam e formarão professores de Dança, 

terão cinco anos para dar conta dessa demanda. 

Este “reforço” aponta na direção da especificidade da arte da 

dança dentro do Ensino Básico deste país e dos licenciados que 

devem ser os únicos a se encarregar deste ensino enquanto 

especialistas formados para tanto.  

Aponta também para a ARTE – composta de artes visuais, 

dança, teatro e música – não continuar sendo tratada dentro do 

componente da área LINGUAGENS, mas sim como uma área 

autônoma! A Arte deve ser vista como ÁREA, com a garantia do 

ensino de cada uma das quatro linguagens,alcançando assim, o 

seu devido lugar nos currículos no ensino básico. 

Além disto, no atual estágio da BNCC, não podemos permitir 

o absurdo das competências de uma das artes - a dança - ter suas 

competências tratadas fora do escopo da Arte. A Base Nacional 

Curricular Comum precisa buscar um real alinhamento de 

competências da Dança, parte atual do componente ARTE. 

No panorama atual da universidade do Brasil, há uma 

ampliação e consolidação do ensino da Dança/Arte em diferentes 

etapas do ensino básico. Em respeito às Licenciaturas em Dança, 

cuja expansão foi incentivada pelo REUNE/MEC, vem sendo 

suprida a atuação profissional de seus licenciados e, também por 

isto, repudiamos este estado de coisas.  

A formação artística e pedagógica em Dança configura-se por 

um extenso currículo, muitas vezes alcançando mais de 4000 horas 

de estudo. Tal percurso é responsável pela formação de 
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especialistas aptos a atuar de fato na área, garantindo a qualidade 

do ensino na educação básica. 

Por fim, reforçando-se as especificidades da Dança, em 2 de 

março de 2016, foi aprovado em caráter terminativo, e por 

unanimidade, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado o PLS 

644/2015 que trata do exercício da profissão da Dança, vedando a 

exigência de inscrição de todos os seus profissionais em conselhos 

de fiscalização de outras categorias.  

Sobre este assunto, é importante registrar que, há mais de 

uma década, o CONFEF (Conselho Federal de Educação Física), 

vem perseguindo inúmeros professores-artistas que atuam como 

professores em cursos livres, deles exigindo que realizem cursos na 

área de Educação Física e/ou se filiem ao referido conselho para 

exercer suas atividades. 

Os motivos que levaram a este longo período de intervenções 

e ações arbitrárias, que o PLS 644/2015 vem finalmente estancar, 

são também pano de fundo para a migração das competências da 

dança para o componente Educação Física no atual estágio da 

BNCC, desconsiderando-se o conhecimento e a competência dos 

licenciados em dança sobre como proceder quanto à iniciação e a 

formação artística no ensino básico brasileiro. 

O grupo de Pesquisadores de Dança da ABRACE, 

representado por aproximadamente 150 profissionais da dança, 

muitos dos quais pioneiros na formação em dança na Universidade 

e outros efetivos formadores de profissionais da área (e 

pesquisadores das pós-graduações que compõem a ABRACE), 
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continua insistindo numa representação maior da área da Dança 

junto ao MEC:  

1. Aumento de especialistas de dança e de representantes 

dos pesquisadores de dança da ABRACE quando a 

associação for chamada a ter assento em todas as 

comissões, reuniões e espaços de diálogo sobre a dança 

na BNCC. 

2. Imediata retirada, no atual estágio da BNCC, dos 

componentes específicos de dança da Educação Física, 

para que as crianças e jovens deste país tenham 

assegurado seu direito a uma educação plena, a cargo de 

especialistas em Dança.  

 

À ARTE O QUE É DA ARTE! 

À DANÇA O QUE É DA DANÇA! 

 

PELA RETIRADA DOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE DANÇA 

DO COMPONENTE CURRICULAR EDUCAÇÃO FÍSICA! 

 

 

 

BRASIL, 05 DE MARÇO DE 2016. 

 


