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ERRATA: 
 
 

I. Na página 3, alíneas 26, 27 e 28, onde se lê “Foi na gestão de Gelewski que 
os professores da escola sistematizaram o primeiro currículo de Ensino 
Superior de Dança do Brasil”, leia-se “Posteriormente, já na gestão da 
Professora Dulce Aquino (1966-1969), seguindo a reforma universitária iniciada 
em 1968, a escola sistematizou o primeiro currículo de Ensino Superior de 
Dança do Brasil”; 

 
II. Na página 4, alíneas 8, 9, 10, 11 e 12, onde se lê “O curso de Dança da UFBA 

permaneceu como único de nível superior no país  até a criação do segundo 
curso em 1984, na Faculdade de Artes do Paraná (FAP), em Curitiba, seguido 
pelos cursos da UniverCidade (hoje vinculado a Universidade Cândido 
Mendes), em 1986, e UFRJ, em 1994, ambos no Rio de Janeiro.”, leia-se “O 
curso de Dança da UFBA permaneceu como único de nível superior no país até 
a criação do segundo curso em 1984, na Faculdade de Artes do Paraná (FAP), 
em Curitiba, seguido pelos cursos da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), em 1985, da UniverCidade (hoje vinculado a Universidade 
Cândido Mendes), em 1986, e UFRJ, em 1994 – os dois últimos no Rio de 
Janeiro”. 
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Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2015. 

 

 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

Dr. Aloísio Mercadante 

DD. Ministro da Educação 

 

Ref.: Carta Aberta dos Professores dos Cursos de Graduação em Dança da UFRJ 

sobre a Base Nacional Comum Curricular e a Especificidade da Dança na Educação 

Básica. 

 

 

Senhor Ministro, 

 

Vimos solicitar que, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os 

conteúdos pedagógicos relacionados à Dança estejam inseridos no componente 

“Dança” e não na “Educação Física”. Também acreditamos que as interpretações do 

Ministério da Educação (MEC) sobre o ensino da Dança e das demais artes na 

Educação Básica, assim como as legislações vigentes, precisam avançar no sentido 

de sua inserção no currículo de forma autônoma e não como uma subcategoria ou 

sublinguagem. Da mesma maneira, precisamos avançar na concepção do 

pensamento de Dança na Educação Brasileira. 

A interação na plataforma online da BNCC limita a nossa participação 

apenas à alteração dos textos referentes aos eixos das disciplinas e componentes 

curriculares de cada linguagem. Nossas contribuições sobre o componente Dança 

têm a ver com o pensamento de dança, mais especificamente, com pensamento da 

Dança na Educação que está escrito na organização estrutural do BNCC. Portanto, 

não podemos nos restringir a responder se concordamos ou não com tais 

formulações dentro da estrutura já pré-definida. As questões da Dança na BNCC 
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precisam retornar às instituições que têm construído esse campo de conhecimento 

historicamente no Brasil para que equívocos não sejam institucionalizados como 

verdades naturais.  

Destarte, e na medida em que as instituições de ensino com substancial 

histórico na formação em Dança no país não foram consultadas pelo MEC para a 

elaboração da Base Nacional Comum Curricular, o corpo docente do Departamento 

de Arte Corporal (DAC) da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) resolve apresentar este documento 

com vista a uma elucidação e reiteração da especificidade e complexidade da Dança 

como campo de conhecimento e atuação. 

 

 

Sobre a especificidade e complexidade do campo da Dança e sua inserção na 

Educação Brasileira 

 

Segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

sobre a cultura nos municípios brasileiros, o MUNIC (2006), a Dança é a segunda 

atividade artística mais praticada no Brasil, enquanto o artesanato foi identificado 

como a primeira. As experiências com as muitas danças de nosso país sempre 

estiveram associadas aos processos de ensino-aprendizagem, estando em muitos 

momentos inseridas na escola e, em outros, fora dela. Neste sentido, parece já 

premente a transformação da Dança em conteúdo escolar obrigatório, sendo 

oferecida aos estudantes de forma pedagogicamente sistematizada e por meio de 

profissionais devidamente capacitados. 

A Dança como conteúdo de disciplinas no currículo universitário! brasileiro 

está presente desde a criação da Escola Nacional de Educação Física e Desportos 

da Universidade do Brasil, em 1939, hoje, Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Essa ação foi iniciada 

pela Professora Emérita Helenita Sá Earp, que, na época, ministrava a disciplina 

Rítmica no curso de Licenciatura em Educação Física, imprimindo-lhe traços da 

Dança. Já na década de 1940, Sá Earp realizou o primeiro curso de Especialização 
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em Dança e Coreografia no Brasil, que tinha como objetivo produzir metodologias de 

ensino e criação em dança na Educação Física. Entre 1941 e 1980, ministrou cursos 

de pós-graduação lato sensu na área da dança no Brasil com duração de três anos 

em tempo integral, recebendo alunos de vários estados do Brasil, muitos deles já 

professores de outras universidades, bem como de academias de dança e outras 

instituições. Esse fato contribuiu para a formação de muitos professores e para 

disseminação da dança educativa moderna no país. 

 Com o passar dos anos, Sá Earp e colaboradores desenvolveram uma 

vigorosa produção artística e uma pesquisa hoje intitulada Fundamentos da Dança, 

culminando na consolidação e institucionalização do Departamento de Arte Corporal 

(DAC) da EEFD, na década de 1970, e a criação de nosso primeiro curso de 

Bacharelado em Dança, em 1994. Com o passar dos anos, o DAC se expandiu, 

criando, em 2010, outros dois cursos de graduação – Licenciatura em Dança e 

Bacharelado em Teoria da Dança, esse último, pioneiro e, ainda, o único na América 

Latina, recebendo um contingente de 100 novos alunos de graduação por ano. Hoje, 

o DAC coordena os cursos de graduação em Dança da UFRJ com autonomia 

política e pedagógica, reunindo mais de 40 professores, com diversas formações e 

trajetórias, engajados no ensino, pesquisa e extensão da Dança na UFRJ. 

O primeiro curso de nível superior em Dança do Brasil surgiu em 1956, na 

Escola de Dança da Universidade da Bahia – hoje, Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) – voltada, desde a sua fundação, para o desenvolvimento da Dança no 

campo das artes e focada na experimentação artística. A Escola foi fundada pela 

professora, bailarina e coreógrafa polonesa Yanka Rudzka, a convite do Reitor 

Edgard Santos, seguindo a indicação de Hans Joachim Koellreutter. Mas foi na 

gestão do Professor Rolf Gelewski, o qual assumiu o cargo em 1960, que a escola 

se consolidou na estrutura administrativa do sistema universitário. Foi na gestão de 

Gelewski que os professores da escola sistematizaram o primeiro currículo de 

Ensino Superior de Dança do Brasil. 

Foi essa experiência que serviu de base para a regulamentação do currículo 

mínimo de Dança (Licenciatura e Bacharelado), através do parecer nº 641/71, do 

Conselho Federal de Educação, relatado pelo Conselheiro Clóvis Salgado, que 
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visitou a Escola de Dança da UFBA em novembro de 1970. O parecer de Salgado já 

destaca a autonomia e especificidade do campo da Dança em relação à Educação 

Física, deixando claro a importância de que a inserção da Dança na Educação 

Brasileira precisava ser pensada como arte. Tal posicionamento marcou um perfil 

fundamental para a criação de novos cursos de Dança no Brasil, com diretrizes 

voltadas ao desenvolvimento do campo artístico e à formação profissional 

adequada. O curso de Dança da UFBA permaneceu como único de nível superior no 

país até a criação do segundo curso em 1984, na Faculdade de Artes do Paraná 

(FAP), em Curitiba, seguido pelos cursos da UniverCidade (hoje vinculado a 

Universidade Cândido Mendes), em 1986, e UFRJ, em 1994, ambos no Rio de 

Janeiro. 

Nesse processo, é importante destacar também a singular autonomia 

institucional da Escola de Dança da UFBA na estrutura universitária, que somente 

no período da ditadura militar, a partir da reforma universitária que ocorreu de 1968 

a 1972, foi reagrupada junto a outros cursos de artes numa única estrutura 

administrativa, a passada Escola de Música e Artes Cênicas. A reforma no período 

militar, que criou os departamentos, o conceito de créditos, entre outros, pode ser 

lida também como uma ação que tentava conter a resistência política dos 

movimentos estudantis e artísticos que se articulavam na universidade durante o 

período. Porém, a resistência e a luta da comunidade da Dança na UFBA fizeram 

com que a Escola de Dança retornasse a sua autonomia institucional no período de 

redemocratização, em 1988. Foi a partir dessa experiência de edificação da dança 

enquanto campo autônomo, marcado pela experimentação e resistência artística, 

que se construiu a primeira estrutura curricular para a dança no ensino superior 

brasileiro. 

No Brasil, há atualmente 45 cursos de nível superior em Dança (10 

Bacharelados e 35 Licenciaturas), um mestrado específico na área – o Mestrado em 

Dança da UFBA – e diversos programas de pós-graduação que tem a Dança como 

linha de pesquisa. A cidade do Rio de Janeiro destaca-se por sua intensa e diversa 

cena de Dança. Somente no Rio, existem três instituições de ensino que oferecem 

cursos de Licenciatura e Bacharelado na área: na UFRJ, na Faculdade Angel Vianna 
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e na Universidade Cândido Mendes. Sobre o contexto local da inserção da Dança na 

Educação Básica, o DAC protagonizou um importante movimento para a afirmação 

da Dança nas Escolas Municipais com a criação da Mostra Estudantil de Dança da 

Cidade do Rio de Janeiro – hoje, Mostra de Dança, que, em 2015, realizou sua 32ª 

edição – projeto idealizado e coordenado, por muitos anos, pela nossa professora 

Celina Batalha (DAC-UFRJ). A ação, realizada desde a década de 1980, 

impulsionou a realização do primeiro curso de Especialização em Dança-Educação 

da UFRJ, no ano de 2000, que capacitou 30 professores da rede pública municipal, 

por meio de uma parceria entre o DAC-EEFD/UFRJ e a Secretaria de Educação da 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 

Ao reconhecer a trajetória e as conquistas da área, bem como sua 

autonomização como campo de conhecimento, os interessados no ensino, pesquisa 

e extensão em Dança na UFRJ já não necessitam mais procurar por cursos em 

outras áreas, como é o caso da Educação Física, mas, sim, os próprios cursos de 

graduação em Dança oferecidos pelo DAC. Com o aumento da oferta de cursos de 

graduação em Dança no Brasil, a procura dos aspirantes a tal carreira por cursos de 

Educação Física diminuiu consideravelmente na UFRJ, o que levou os cursos de 

Bacharelado e de Licenciatura em Educação Física desta e de outras universidades 

a retirar progressivamente de seus currículos as habilitações que certificavam um 

aprofundamento em Dança, bem como as disciplinas obrigatórias que abordavam a 

Dança como principal conteúdo.  

Hoje, os alunos do curso de Licenciatura em Educação Física da UFRJ 

contam com uma disciplina de Folclore Brasileiro: Danças e Folguedos, de 60h, 

ministrada pelos professores de Dança do Departamento de Arte Corporal. Essa 

conexão proporciona uma experiência interdisciplinar entre os cursos sem anular as 

especificidades de cada área. A mesma experiência ocorre com outras disciplinas 

que compõe os nossos currículos de Dança, como no caso da Filosofia, da 

Sociologia, da Literatura, entre outras que, quando são estudadas como 

componentes curriculares na educação básica, são ministradas por profissionais 

licenciados nas respectivas áreas de conhecimento. 
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Os caminhos para o processo de autonomização do campo de 

conhecimento da Dança no Brasil, sobretudo no que diz respeito à sua 

desvinculação da Educação Física, conforme ocorre na UFRJ e em outras 

instituições acadêmicas, certamente encontra correlações em outras realidades fora 

de nosso país. A aproximação da Dança e Educação Física na Academia do início 

do Século XX conjuga rastros de um neo-helenismo ainda remanescente, que 

imprimia um pensamento de conduta moral do corpo, de modo a aproximar os 

primeiros rastros da dança moderna no ocidente às práticas de ginástica.  

Tais aproximações influenciaram o modo de chegada da dança a algumas 

universidades norte-americanas. Como exemplo, na experiência estadunidense, 

pode-se destacar, no final do ano de 1935, a iniciativa do curso de “Educação Física 

e Higiene” do City College of San Francisco, no qual às mulheres era requerido o 

cumprimento de créditos na disciplina de “Games & Rhythms Fundamentals”, em 

que a dança aparecia como conteúdo de rítmica. Já no início do ano seguinte, a 

disciplina “Tap and Modern Dance” passa a ser oferecida separadamente e daí 

decorre-se uma trajetória de expansão do atual programa de Physical Education and 

Dance, do City College of San Francisco. 

Por outro lado, a autonomização do campo da Dança a partir do movimento 

da Dança Moderna Americana já acumulava experiências adversas desde a 

fundação da Denishawn School of Dancing and Related Arts, escola fundada em 

1915, liderada por Ruth Saint Denis e Ted Shawn, que deram as primeiras bases 

sistemáticas para uma pedagogia da dança, desde sempre, como campo artístico 

desvinculado dos caminhos da Educação Física. As experiências da Denishawn 

foram fundamentais para a fundação do primeiro Programa de Dança do Bennington 

College, fundado pela professora Martha Hill, em 1934, que reuniu outros quatro 

grandes nomes da história da Dança Moderna Americana: Martha Graham, Doris 

Humphrey, Charles Weidman – formados pela Denishawn School –  e Hanya Holm – 

formada pela Wigman School, em Dresden, Alemanha. A experiência autônoma 

desse pioneiro programa de dança oportunizou o estreitamento entre a Academia e 

os diversos artistas que impulsionavam o vigoroso movimento da Dança Moderna 

crescente em todo o mundo, como no caso da bailarina e coreógrafa alemã Mary 
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Wigman, expoente do expressionismo alemão na dança, que compareceu 

pessoalmente às edições do programa em 1934 e 1942. 

Yanka Rudzka e Rolf Gelewski foram também discípulos de Mary Wigman e 

os traços do pulsante expressionismo alemão, seguramente, contribuíram para a 

conformação da Escola de Dança da UFBA, nas décadas de 1950/60. Mas a Escola 

também agregou outras importantes referências da dança brasileira, como o 

Professor Klauss Vianna, que atuou no corpo docente da escola na década de 1960, 

além de participar de diversas edições da memorável Oficina Nacional de Dança 

Contemporânea – projeto da escola, dirigido pela Professora Dulce Aquino, que 

congregava artistas, professores, estudantes e os mais diversos agentes da dança 

de todo o país. A experiência da consolidação da Dança da UFBA, desde sua 

fundação, afirmou a entrada da dança como campo de conhecimento artístico e 

autônomo na Universidade e, portanto, um conhecimento específico no Sistema de 

Ensino da Educação Brasileira. Desde então, a Dança na universidade sempre 

esteve aberta ao atravessamento pelas mais diversas áreas do conhecimento, ao 

mesmo tempo em que se consolidou como campo específico no decorrer dos anos, 

mediante a criação de outros cursos de graduação em Dança no Brasil. 

Essa experiência nos permite pensar que, assim como na Europa e nos EUA, 

no Brasil o processo de conformação da Dança como campo do conhecimento nem 

sempre foi acompanhado da relação com a Educação Física. A trajetória singular da 

UFBA possibilitou, por exemplo, entre muitas outras coisas, a chegada da Dança 

como disciplina curricular da Educação Básica na Bahia, e em outros estados que 

traçaram trajetórias semelhantes, ministradas por profissionais Licenciados em 

Dança, com concursos públicos estaduais e municipais para contratação de 

profissionais específicos da área para atuar nas escolas. 

Ainda do ponto de vista da consolidação federal do campo profissional, é 

salutar também destacar que a Lei 6.533, primeira lei que regulamentou as 

atividades profissionais do artista no Brasil, incluindo uma série de atividades do 

profissional de dança, é datada de 24 de maio de 1978 – e essa lei foi fruto das 

bases de formação profissional definidas pelo já citado parecer nº 641/71, de Clóvis 

Salgado, do Conselho Federal de Educação. Dez anos depois, o Art. 5, inc. IX, da 
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Constituição Federal de 1988, declarou “livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”. Já 

a Lei 9.696, que regulamentou a atividade dos Profissionais de Educação Física, foi 

sancionada em 1º de Setembro de 1998, ou seja, mais de vinte anos depois do início 

da regularização federal da atividade profissional da dança. As continuidades e 

descontinuidades históricas na formação dos diversos campos sociais que 

atravessam a Dança e a Educação Física nos mostram que, apesar de essas duas 

áreas terem-se encontrado em muitos momentos em seus percursos, há também 

extrusões que lhe são bastante decisivas e que oportunizaram a construção de 

saberes e práticas muito específicos e distintos. Precisamos desnaturalizar a relação 

entre Dança e Educação Física no Brasil, pois essa associação é parte de um 

processo histórico ainda em movimento. 

Saindo do binário Dança/ Educação Física, poder-se-ia destacar, ainda, no 

campo artístico, a autonomização da Dança em relação ao Circo, ao Teatro e à 

Ópera, os quais possuem afinidades e processos históricos comuns, agrupados e 

reunidos como Artes Cênicas. Cada vez mais, essas artes têm encontrado caminhos 

que investem na singularidade e nos saberes específicos de cada pensar-fazer sem 

desconsiderar as potenciais pontes transversais de diálogo. O respeito a essas 

singularidades consolidaram projetos políticos pedagógicos dialógicos e autônomos 

no campo das artes, enriquecendo a práxis da Educação no Brasil e no mundo de 

maneira crítica e reflexiva a seu processo histórico. E é por acreditar e participar 

ativamente desses projetos que enfatizamos, assim, que a devida capacitação para 

trabalhar com a Dança e seus conteúdos nas Escolas só pode se dar por intermédio 

de profissionais Licenciados em Dança.  

Um Licenciado em Dança está habilitado a refletir sobre a dança, articulando-

a ao processo histórico da cultura nas sociedades e relacionando-a com as outras 

artes. Sua atuação investe também nos processos de criação e nas capacidades 

imaginativas e expressivas conjugadas aos conhecimentos técnicos e estéticos da 

experiência do movimento dançado que lhe são específicos. Nos cursos de 

Licenciatura em Dança, os futuros professores são estimulados a desenvolver uma 

postura investigativa crítica sobre a Dança, não a restringindo a uma conformação 
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estilística. As presenças da dança nos fazeres cotidianos, nas organizações 

comunitárias, indígenas e quilombolas, nas festas e folguedos, nos terreiros, nas 

ruas, nos palcos, nos mais variados processos de sua experimentação como 

linguagem e como forma de relação através do experimento coreográfico são parte 

da complexidade do saber-dança. Estudar essa multiplicidade na escola e produzir 

novos conhecimentos de forma crítica constituem um desafio singular que demanda 

o acompanhamento de um Professor Licenciado em Dança. Uma Base Comum 

Curricular para a Dança na Educação precisa estar atenta a essa complexa 

singularidade. E, para isso, antes de se tornar uma Base Nacional, qualquer política 

pública construída para tal fim, precisa ouvir os agentes e instituições – escolas e 

universidades – que, nas suas atividades diárias, têm construído esse campo de 

conhecimento específico no Brasil. 

Entendemos que, da mesma forma que a Dança na UFRJ historicamente foi 

se autonomizando e se consolidando como campo de conhecimento específico no 

ensino superior, desvinculando-se da Educação Física, o mesmo deva acontecer 

com o ensino de Dança em todos os níveis da educação básica – infantil, 

fundamental, médio, Educação de Jovens e Adultos, na educação técnico-

profissional e nos demais espaços socais que exijam capacitação profissional 

acadêmica específica. Hoje, existem 35 graduações de Licenciatura em Dança 

distribuídas em todas as regiões do Brasil, com um número já considerável de 

formados especificamente habilitados a trabalhar com Dança na escola. Inclusive, 

esse contingente de novos profissionais formados para atuar no ensino básico 

demanda prementemente a realização de concursos públicos específicos para a 

Dança nas escolas municipais, estaduais e federais. Da mesma forma, a criação de 

novos cursos de ensino superior entre outras políticas públicas que fortaleçam a 

Dança na Educação Brasileira precisam ser ampliadas e implantadas. Portanto, é 

fundamental que, no documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os 

conteúdos referentes ao campo do conhecimento da Dança, fiquem alocados no 

componente curricular “Dança”. Somente Licenciados em Dança devem ministrar 

essas disciplinas e desenvolver os conteúdos relacionados a essa área no ensino 

básico. 
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Por todo o exposto, consideramos emergencial a revisão da exigência do 

profissional de Educação Física como aquele que deve desempenhar o papel de 

desencadeador da aprendizagem de conteúdos da Dança e que, desta forma, deve 

ser devidamente capacitado para tal, como consta da atual versão do documento da 

BNCC, no componente curricular Educação Física, transcrito abaixo: 
 

FUNDAMENTAL I: 
 
p. 100 - Sob o título de práticas corporais rítmicas eles elencam os 
seguintes objetivos de aprendizagem que incluem a dança: 
 
LIEF1COA021. Experimentar diferentes rodas cantadas, brincadeiras 
rítmicas e danças presentes na comunidade.  
LIEF1COA022. Fruir/desfrutar diferentes rodas cantadas, brincadeiras 
rítmicas e danças presentes na comunidade. 
LIEF1COA023. Formular estratégias para identificar, analisar e praticar os 
ritmos, os gestos e as músicas das rodas cantadas, das brincadeiras 
rítmicas e danças presentes na cultura comunitária.  
LIEF1COA025. Reconhecer os ritmos, os gestos e as músicas dos 
diferentes tipos de rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e danças 
presentes na cultura comunitária.  
LIEF1COA026. Compreender criticamente e valorizar as rodas cantadas, 
brincadeiras rítmicas e danças vivenciadas na cultura comunitária. 
LIEF1COA027. Construir e reconstruir pequenas coreografias das rodas 
cantadas, brincadeiras rítmicas e danças presentes na cultura comunitária, 
concebidas como patrimônio cultural. 
 
p. 103: 
 
LIEF2COA063. Experimentar e recriar danças folclóricas da região e do 
estado. 
LIEF2COA064. Fruir/desfrutar de danças pertencentes à cultura da região e 
do estado. 
LIEF2COA065. Formular estratégias para identificar, analisar e realizar os 
ritmos, os gestos e as músicas das danças pertencentes à cultura da região 
e do estado. 
LIEF2COA066. Identificar e analisar situações nas quais se evidenciam 
ações discriminatórias de qualquer natureza, tais como de gênero, de 
classe social, de origem étnico-racial, de cunho religioso e de aparência 
corporal nas danças pertencentes à cultura região e do estado. 
LIEF2COA067. Reconhecer e refletir sobre as características dos diferentes 
ritmos, gestos e músicas das danças pertencentes à cultura da região e do 
estado.  
LIEF2COA068. Compreender criticamente e valorizar os diferentes sentidos 
e interesses das danças pertencentes à cultura da região e do estado.  
LIEF2COA069. Construir e reconstruir pequenas coreografias das danças 
pertencentes à cultura regional como patrimônio cultural.  
 
FUNDAMENTAL II 
 
p. 107: 
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LIEF3COA111. Experimentar e recriar diferentes danças folclóricas 
brasileiras. 
LIEF3COA112. Fruir/desfrutar e apreciar diferentes danças folclóricas 
brasileiras. 
LIEF3COA113. Formular estratégias para identificar e realizar os ritmos, os 
gestos e as coreografias das danças folclóricas do Brasil. 
LIEF3COA114. Problematizar e estabelecer acordos no universo das 
danças folclóricas brasileiras, objetivando a construção de interações 
referenciadas na solidariedade, na justiça, na equidade, e no respeito às 
diferenças. 
LIEF3COA115. Reconhecer e refletir sobre as características dos diferentes 
ritmos, gestos, coreografias e músicas das danças do Brasil. 
LIEF3COA116. Compreender criticamente a emergência e as 
transformações históricas dos sentidos, significados e interesses 
constitutivos das danças folclóricas brasileiras, bem como as possibilidades 
de recriá-las. 
LIEF3COA117.Identificar e planejar atividades para promover a prática de 
danças folclóricas brasileiras na comunidade escolar.  
 
p. 110: 
 
LIEF4COA154. Experimentar e recriar danças étnicas, de salão e de rua. 
LIEF4COA155.Fruir/desfrutar e apreciar danças étnicas, de salão e de rua. 
LIEF4COA156. Formular estratégias para identificar, analisar e realizar os 
ritmos, os gestos e as coreografias de danças étnicas, de salão e de rua. 
LIEF4COA157. Analisar, compreender e recriar coletivamente os valores 
presentes nas danças étnicas, de salão e de rua a partir de diferentes 
compreensões de justiça e igualdade. 
LIEF4COA158. Reconhecer e refletir sobre as características de diferentes 
ritmos, gestos, coreografias e músicas de danças étnicas, de salão e de rua. 
LIEF4COA159. Compreender criticamente a emergência e as 
transformações históricas dos sentidos, significados e interesses 
constitutivos das danças étnicas, de salão e de rua, bem como as 
possibilidades de recriá-las. 
LIEF4COA160. Identificar, explorar e avaliar os locais disponíveis na 
comunidade para a prática de danças étnicas, de salão e de rua. 
 
 
ENSINO MÉDIO  
 
p. 114 
 
LIEF5COA199 Realizar, de forma autônoma, danças com potencial de uso 
no lazer.  
LIEF5COA200. Fruir/ desfrutar da experiência de dançar de forma 
autônoma. 
LIEF5COA201. Formular estratégias para resolver desafios a partir da 
combinação dos elementos rítmicos, musicais e gestuais de danças com 
potencial de uso no lazer. 
LIEF5COA202.Compreender e reivindicar as danças como um bem cultural 
cuja aprendizagem e fruição sejam consideradas como um direito do 
cidadão.  
LIEF5COA203.Dançar, enfatizando a não discriminação de qualquer 
natureza, especialmente as problemáticas de aparência e de desempenho 
corporal. 
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LIEF5COA204. Reconhecer e refletir sobre as características (riscos, 
instrumentos, equipamentos de segurança, indumentárias, organização) e 
tipos de danças com potencial de uso no lazer. 
LIEF5COA205.Compreender criticamente as marcas sociais, a emergência 
e as transformações históricas dos sentidos, significados e interesses 
constitutivos das danças no âmbito do lazer, bem como as possibilidades de 
recriá-los. 
LIEF5COA206. Organizar-se coletivamente para propor e gerar alternativas, 
bem como reivindicar locais apropriados para promover o acesso 
comunitário à prática das danças.  

 

O presente documento faz coro aos demais elaborados pelas Instituições de 

Ensino Superior em Dança do Brasil e pelo Fórum Nacional de Dança enviados 

como resposta à consulta pública da BNCC, que exigem que a Dança seja abordada 

como campo de estudo e aprofundamento exclusivamente pela própria Dança. 

Somando-nos a este coro, solicitamos a retirada de todas as menções à Dança e 

seus conteúdos pedagógicos específicos (como coreografia, apreciação estética da 

dança, composição e interpretação coreográfica etc.) dentro dos conteúdos da 

Educação Física que aparecem sob o título “práticas corporais rítmicas”. A Dança já 

acumulou experiências históricas que pensam essa arte para além da mera 

associação com a rítmica, desgarrada de uma reflexão crítica sobre essa 

associação. A Dança na Educação Brasileira não pode ficar aquém dessa 

discussão. Também, entendemos que as legislações vigentes ainda precisam 

avançar no pensamento da Dança, bem como no das Artes Visuais, da Música e do 

Teatro, como componente curricular próprio e não uma subcategoria. Todas as 

escolas devem ter profissionais específicos de cada linguagem artística, tratadas 

como componentes obrigatórios do currículo na Educação Básica, a fim de promover 

o desenvolvimento cultural dos estudantes de forma múltipla, densa e continuada. 

Este documento foi lido e aprovado em reunião ordinária do corpo social do 

Departamento de Arte Corporal da EEFD/UFRJ, em 13 de Outubro de 2015, 

instância responsável pelos cursos de graduação em Dança da UFRJ – Licenciatura 

em Dança, Bacharelado em Dança e Bacharelado em Teoria da Dança. Colocamo-

nos à disposição para contribuições e esclarecimentos. 

 

Saudações acadêmicas, 

Departamento de Arte Corporal da EEFD/UFRJ. 


