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RESUMO 
 

As artes cênicas, também chamadas artes performáticas são todas as formas de arte que se 
desenvolvem num palco, local de representação para um público ou lugar destinado a espectadores. 
Dentre elas aqui destacamos a dança, o teatro e o circo. Ao longo de séculos os profissionais da área 
lutam pelo reconhecimento ético profissional. O que vem se consolidando nas últimas décadas no 
Brasil, com a regulamentação profissional e educacional no setor. Fazendo com que a Arte seja 
legitimada e reconhecida como área de conhecimento autônoma e respeitada como profissão. Em 
contrapartida e paralelo a toda essa história, a Educação física também se constitui numa outra área de 
conhecimento, cujos profissionais também atuam e tem como objeto de estudo o corpo humano, 
porém com objetivos e abordagens diferentes das do artista, pois é focada no âmbito da saúde, esporte 
e lazer,  visando o bem estar e condicionamento físico. Assim como os profissionais de “Arte”, os da 
“Educação Física” vem tentando se estabelecer e consolidar-se profissionalmente na 
contemporaneidade. Porém, desde o reconhecimento desta profissão através da Lei 9.696 em 1998, e 
da criação dos respectivos conselhos federais e regionais de Educação Física, uma inegável tensão se 
estabeleceu entre estas áreas distintas de conhecimento, ou seja, entre as artes cênicas e a educação 
física. Interpretações equivocadas da Lei, vem gerando conflitos. Pois alguns profissionais de 
educação física, mesmo sem legitimidade, visando ampliar o seu mercado de atuação profissional, 
começaram a vincular as artes cênicas principalmente a dança, o teatro e o circo à sua profissão. O que 
acabou gerando a revolta dos artistas principalmente da dança, que amparados pela lei  ganharam 
inúmeros mandatos de segurança contra os Conselhos de Educação Física, ficando claros que estes 
tentavam legislar numa área profissional que não era a sua. Diante disso tudo e apesar da farta 
legislação e da presença de órgãos reguladores, observamos na Unimontes alguns equívocos quanto ao 
desenvolvimento de projetos de extensão de cunho artístico culturais vinculados ao curso de Educação 
física desta instituição que tem desenvolvido alguns projetos que realizam apresentações artísticas 
públicas de espetáculos de dança e teatro, além de promoverem cursos como profissionais destas 
áreas. Estes projetos equivocadamente estão atuando num campo do saber, reservado aos profissionais 
de artes cênicas, e não ao educador físico. Neste universo, este trabalho objetiva analisar e investigar a 
atuação dos projetos de extensão de cunho Artístico-Cultural vinculados ao curso de educação física 
da Unimontes, bem como se os objetivos com que estas práticas estão sendo desenvolvidas estão 
condizentes com a intervenção de um educador físico ou não. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e 
documental, realizada em duas etapas: A primeira com a caracterização e conceituação legal, 
profissional e acadêmica das áreas da Educação Física e das Artes Cênicas. A segunda etapa constará 
da análise da atuação destes projetos de extensão de cunho Artístico-Cultural vinculados ao curso de 
educação física da Unimontes 
 
Palavras-Chave: Artes cênicas, Mercado profissional de arte,  Dança,  Teatro 



 

 
 

ABSTRACT  
 
The performing arts, also called the performing arts are all forms of art that are developed on a stage, 
local representative for a public place or for the spectators. Among them we highlight here the dance, 
theater and circus. Over the centuries the professionals struggle for recognition of Ethics. What has 
been consolidating in recent decades in Brazil, with the relevant professional and educational sector. 
Making the art is legitimized and recognized as an autonomous area of knowledge and respected as a 
profession. By contrast, parallel to all this history, physical education is also another area of 
knowledge, which also serve professionals and aims to study the human body, but with different goals 
and approaches of the artist as it is focused within health, sport and leisure, visna well-being and 
fitness. As professionals "Art" of the "Physical Education" has been trying to establish and consolidate 
themselves professionally in the contemporary world. However, since the recognition of the profession 
through the Law 9696 in 1998, and the creation of their federal and regional councils of Physical 
Education, an undeniable tension is established between these different areas of knowledge, ie 
between the arts and physical education. Misinterpretation of the law, has generated conflicts. For 
some professionals, physical education, without legitimacy, to expand its market for professional 
work, began to link the arts especially dance, theater and circus to their profession. What has 
generated the revolt of artists mainly from the dance, which supported the law won numerous 
mandates to guard against the advice of Physical Education, becoming clear that they were attempting 
to legislate in a professional who was not his. Given all this, despite the abundant presence of 
legislation and regulatory bodies, observed in Unimontes some misconceptions about the development 
of extension projects of stamp art institutes linked to the physical education course of this institution 
that has developed some projects that make public presentations of artistic performances of dance and 
theater, and promote these courses and professional areas. These projects are acting wrongly in a field 
of knowledge, reserved for professionals of arts, and not the physical educator. In this universe, this 
paper aims to analyze and investigate the performance of these projects range of stamp Cultural and 
Artistic linked to the course of physical education Unimontes, and whether the objectives with which 
these practices are being developed are consistent with the intervention of an educator physical or not. 
This is a literature and documents held in two stages: the first with the characterization and 
conceptualization of legal, professional and academic areas of Physical Education and Performing 
Arts. The second stage will include the analysis of  the performance of these projects range of stamp 
Cultural and Artistic linked to the course of physical education Unimontes. 
 
Keywords: Performing arts, art market professionals, Dance, Theater  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. 
Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. (FISCHER, 
2002, p. 20) 

 

A arte é necessária?!. Afirmar esta necessidade, principalmente em um país 

emergente, mas ainda de terceiro mundo como o nosso onde as necessidades básicas da 

população ainda não foram atendidas, pode parecer supérfluo e fora de propósito. Mas ainda 

assim, como imaginar a existência humana, hoje ou em qualquer tempo, sem nenhum tipo de 

arte? Sem música, teatro, dança, sem cores, pinturas, circo, desenhos ou esculturas, sem os 

filmes do cinema ou as diversas atrações artísticas da televisão. Então, não seria a arte 

também um elemento básico para a sobrevivência humana? Como o ser humano em pleno 

século XXI sobreviveria sem ela? E afinal, qual a utilidade da arte? 

Questionar os “reais” propósitos da arte nos faz refletir sobre a nossa própria 

existência e os propósitos da vida. Sobre isso Ernest Fischer nos aponta que a função 

essencial da arte para uma classe destinada a transformar o mundo não é a “fazer mágica” e 

sim a de “esclarecer e incitar à ação” (FISCHER, 2002, p.20).  

O surgimento da arte confunde-se com as origens do próprio homem, e o 

desenvolvimento cultural da humanidade. Ela surge entremeada aos rituais e cultos à 

natureza, impulsionada pela necessidade do homem de tentar explicar o inexplicável; 

interpretar o divino e o profano; de criar, inventar e contar estórias; de contar e registrar a sua 

história. A arte pode ainda ter um caráter didático, crítico, reflexivo, educativo, estético ou 

utilitário. Dar vida ao irreal ou nos fazer encarar a realidade. Ser simplesmente bela para 

contemplação ou uma forma de lazer, diversão e, além de tudo isso, uma profissão. Sim 

apesar de muitos desconhecerem a profissão de “Artista”, esta é uma profissão regulamentada 

por lei.  

Considerar a arte como área de conhecimento e o “artista” como profissão leva-

nos, conseqüentemente, a pensar também na formação, regulamentação e valorização 

profissional; em locais e condições adequadas de trabalho; no direito ao acesso à arte pelo 

público; no futuro dos profissionais da área e, finalmente, na legislação, fiscalização, política 

e mercado profissional, dentre outros fatores, incluindo-se aí a formação universitária. 

A Constituição Federal Brasileira, de 1988, institui como direito o acesso à arte. 

Porém, enquanto países de primeiro mundo já estão bem avançados em fornecer este acesso 
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através do ensino da mesma e da formação de profissionais qualificados à sua população, em 

nosso país essa situação ainda engatinha. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei nº 9.394/96, é clara e explícita, ao determinar a obrigatoriedade do ensino da arte 

nos diversos níveis da educação básica, incluindo-se aí o ensino médio e a educação de jovens 

e adultos: "O ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis 

da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos", (BRASIL, 

1996, LDB, art. 26, § 2º). Além da LDB, o Ministério da Educação (MEC), em cumprimento 

do art. 210 da Constituição Federal, diante da necessidade de uma mudança curricular 

necessária, elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino fundamental 

e médio. Onde são apontados sugestões de conteúdos mínimos a serem ministrados em cada 

área de conhecimento. O ensino das Artes, nos PCNs, constitui componente curricular 

obrigatório, contemplando para o ensino fundamental Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, 

e, para o ensino médio, além destas linguagens já citadas, há a inclusão das Artes 

Audiovisuais. (BRASIL, 2000, p.46) 

Os PCNs especificam que o ensino das Artes deve ser desenvolvido por 

professores especialistas nas linguagens já mencionadas. Neste contexto as universidades 

brasileiras exercem um papel fundamental formando profissionais especializados nas diversas 

linguagens. Elas têm tentado cumprir o seu papel oferecendo diversos cursos de graduação 

específicos, visando atender a demanda das áreas artísticas, tanto para bacharéis como para 

licenciados, em Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Artes audiovisuais (cinema, vídeo 

dentre outras mídias).  

Na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), universo principal 

desta pesquisa, são oferecidos três cursos de licenciatura nas linguagens de Artes Visuais, 

Música e Teatro, o que coaduna com o artigo 3º, item I, de seu regimento interno, que 

inscreve nos objetivos da Unimontes: “Desenvolver, por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, a técnica, a ciência e as artes;” (UNIMONTES, 1999, grifo nosso). Portanto, a 

Unimontes participa do desenvolvimento das artes, contribuindo na formação de profissionais 

qualificados para as especificidades deste campo do pensamento humano. Através de seu 

regimento, a universidade entende que três vias complementam-se neste objetivo: o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Destas, a extensão será o nosso foco de estudos, entendida aqui como:  

[...] o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de 
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 
sociedade, através da prática do conhecimento e divulgação científica. 
(UNIMONTES, 1999, art.88, p.25) 
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A extensão universitária é o meio pelo qual os diversos cursos têm para manter 

um contato direto com a sociedade. Desta forma, a universidade por levar à população sua 

contribuição. 

Nesta relação, o meio acadêmico também forma a opinião pública sobre as 

atuações e funções de cada profissional. Na Unimontes, os projetos de extensão são 

previamente aprovados pelos Departamentos e pelo Comitê de Ética antes de serem 

desenvolvidos, para que se mantenham a equidade e coerência com as especificidades dos 

diversos cursos. 

Pelo exposto até aqui, as artes e seus profissionais obedecem a uma ampla 

legislação que se ocupa em delimitar a atuação, formação, função e responsabilidades dos 

artistas, professores de arte e das instituições que os formam. Os diversos âmbitos da 

sociedade têm se preocupado com isto, pois, reconhecem o valor da arte para a formação da 

comunidade e da própria humanidade. Encontramos em todos os níveis administrativos, desde 

a Constituição Federal até o Regimento Interno da Unimontes, diretrizes legais e éticas que 

delimitam o campo artístico para seus profissionais. Entretanto, apesar da presença de órgãos 

reguladores e da farta legislação, observamos na Unimontes alguns equívocos quanto ao 

desenvolvimento de projetos de extensão não vinculados ao Departamento de Artes, mas que 

atuam junto à comunidade realizando produções artísticas. 

Analisando todos os projetos de extensão da Unimontes na cidade de Montes 

Claros/MG, detectamos que especificamente, o Departamento de Educação Física tem 

desenvolvido alguns projetos, que realizam espetáculos e apresentações artísticas públicas, ou 

que têm como “palco” o ambiente hospitalar. Estes projetos estão atuando num campo do 

saber, reservado aos profissionais de artes e não de educadores físicos. São eles: grupo de 

dança Compassos; grupo para-folclórico de dança Saruê; Alegria e companhia - Doutores do 

Riso (Grupo de teatro). Estes projetos, vinculados ao Departamento de Educação Física, 

ferem tanto a legislação quanto a ética, pois não é do âmbito da disciplina ou área de 

conhecimento da “Educação Física”, produzir e apresentar produtos artísticos. 

O produto estético é o resultado do trabalho do artista. A criação do elemento 

estético é a função do artista. Esta é sua potência. As produções estéticas, suas técnicas, sua 

história, enfim, suas especificidades, são o campo de atuação dos artistas. Qualquer área do 

conhecimento que pretenda desenvolver um produto estético deve se submeter às artes, e 

creditar o fazer artístico à área de conhecimento das Artes. Portanto, entendemos que 

quaisquer projetos de extensão universitária que produzam apresentações artísticas devem, 

necessariamente, ser desenvolvidos e ter como vínculo principal o Departamento de Artes. 
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Não observar estes critérios pode abrir um precedente que contraria a ética-profissional para 

que um projeto de cunho matemático tenha como produto o tratamento bucal da população, 

por exemplo, ou liberar que um advogado atue como médico, ou um artista plástico como um 

engenheiro. Isto iria contra um dos objetivos das universidades que é “formar diplomados nas 

diferentes áreas do conhecimento” (BRASIL, 1996, art. 43, § II, Grifo nosso) e infringiria 

tanto a ética profissional quanto a legalidade.  

Ao trazer à tona esta discussão, apesar do título metalingüístico e conotativo de 

caráter de disputa: Artes Cênicas versus Educação Física, não pretendemos fomentar a briga 

entre os profissionais aqui evolvidos. Ou seja, entre os educadores físicos e os profissionais 

das artes cênicas (do teatro, dança e circo). Mesmo porque em caráter inter e multidisciplinar, 

principalmente na educação, é importantíssimo o trabalho em equipe entre estes profissionais 

e outros, da matemática, história geografia, letras, física, dentre outros. 

Não estamos questionando aqui o direito constitucional de liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Muito menos queremos impedir o 

direito à democratização do acesso à arte. Nem questionamos o talento nato inerente ao ser 

humano para a arte, bem como o seu direito de exercê-la. Nas artes, existem músicos, 

dançarinos, pintores, atores, artesãos e mestres de notório saber, maravilhosos e que nunca 

fizeram uma universidade. Alguns sequer mal sabem ler e escrever. À academia cabe respeitar 

e aprender com eles, muitos são gênios. Aqui não vamos destacar essa genialidade humana, 

definida como talento, habilidade ou predisposição para atuar em qualquer área, pois assim 

como nas artes isso também acontece em outras áreas de conhecimento. Temos gênios na 

matemática, física, medicina, nas letras, música, etc. O que não desqualifica os profissionais 

nem a formação acadêmica para estas profissões. Assim, também na área da Educação Física 

e Esporte temos excelentes jogadores de futebol e atletas que nunca sequer fizeram uma aula 

de educação física na vida. Portanto, faz-se necessário inclusive desmistificar alguns 

conceitos e pré-conceitos já pré-estabelecidos.  

Esclarecemos que “Arte”, no nosso contexto, e como nosso universo e objeto de 

estudo, tem o caráter de área de conhecimento acadêmico-profissional autônoma. E, por 

Artistas e professores de Artes entendem-se aqueles que executam estas atividades 

profissionalmente, vinculado-as a esta área acadêmico-profissional de conhecimento. 

Outra questão que tem que ser destacada é que o referido projeto não pretende 

agir como “uma polícia das profissões”. Mesmo porque no Brasil cabe à União Federal 

através dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Educação, Cultura, dentre outros, atuar 
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neste sentido. Mas pretendemos sim, que este estudo sirva de base para isso. Para que 

atuações ilegais sejam denunciadas e impedidas. 

Pretendemos apurar e denunciar a vinculação indevida da arte e o fazer artístico 

acadêmico-profissional à área da educação física. E a tentativa de educadores físicos de se 

apropriar desta área acadêmica e profissional, agregando e tomando para si esta área e campo 

de atuação profissional, lesando diretamente os profissionais com formação (ou não) em 

teatro, dança e circo. 

Diante de tudo isso, o presente trabalho visa pesquisar e registrar a penetração e 

tentativa de apropriação do mercado acadêmico profissional das artes cênicas (teatro, dança e 

circo), por profissionais de educação física, com a vinculação de atividades artísticas a esta 

área.  

A origem deste tema, considerado por muitos como “polêmico”, surgiu de uma 

simples observação. Analisando todos os projetos de extensão da Universidade Estadual de 

Montes Claros - Unimontes, foi constatado que fora o Departamento de Artes, o curso de 

Educação Física era o único dentro da instituição que possuía e desenvolvia projetos 

artísticos-culturais, vinculando-os a esta área, através de propagandas, divulgações, promoção 

de eventos, mostras artísticas, apresentações de espetáculos, dentre outros. 

Tendo como base que um dos propósitos da extensão universitária é aliar o ensino 

e a pesquisa à prática, detectando uma possível divergência entre a atuação destes grupos 

artísticos-culturais com os reais propósitos e intervenção de um Educador Físico, surgiu o 

interesse em pesquisar e registrar a atuação destes grupos artísticos, para saber quais os seus 

propósitos e objetivos, e se estes estariam realmente condizentes com a intervenção de um 

educador físico. Caso detectado esta divergência, alertar e denunciar os fatos dentro e fora da 

instituição. Cabe ressaltar que os referidos projetos não são desenvolvidos de maneira 

multidisciplinar, principalmente com o Departamento de Artes da instituição.1. 

O principal objetivo deste estudo, portanto, é pesquisar, analisar e questionar a 

atuação e objetivos de projetos de extensão de cunho Artístico-Cultural, vinculados ao 

departamento de educação física da Unimontes, bem como, a forma e legalidade com que 

estas práticas estão sendo desenvolvidas, se são condizentes com a abordagem e intervenção 

de um educador físico, ou não. Além deste, outros objetivos específicos fazem parte deste 

estudo como: analisar, delimitar e caracterizar o Artista Cênico com formação acadêmica 

(bacharéis e licenciados em Dança e Teatro) e o Educador Físico (bacharéis e licenciados em 

                                                
1 Pelo menos na data de início desta pesquisa e até agora final do ano de 2009 
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Educação Física); detectar as possíveis similaridades entre estas duas áreas; detectar e 

denunciar possíveis invasões de mercado; questionar a legalidade e legitimidade da existência 

de projetos artisticos culturais enquanto área de atuação de um educador físico; denunciar as 

possíveis perdas e o impacto mercadológico para os profissionais de Artes Cênicas, hoje e no 

futuro; alertar os profissionais da área de Artes Cênicas (Dança e Teatro) sobre a penetração 

de educadores físicos nesta área. 

A pesquisa bibliográfica e documental foi realizada em duas etapas: a primeira 

parte do trabalho correspondente ao primeiro e segundo capítulos desta monografia, tratando 

da caracterização e conceituação das áreas da Educação Física e Artes Cênicas e dos 

profissionais envolvidos. Utilizamos para isso materiais bibliográficos publicações, normas, 

diretrizes e legislações. As legislações que regulamentam estas profissões, aliás, são tratadas 

mais detalhadamente no segundo capítulo. Onde buscamos caracterizar legalmente os 

profissionais envolvidos, bacharéis e licenciados em Educação Física e Artes Cênicas (Dança, 

teatro e circo). Usamos como base a Constituição Federal que atribui à União a competência 

da organização, manutenção e execução do trabalho, fazendo-as cumprir, através dos 

respectivos ministérios, como o Ministério do Trabalho e Emprego, da Justiça, da Saúde, da 

Educação, dentre outros. Usamos como base conceitual a Legislação Federal Específica que 

regulamenta as profissões envolvidas, e as Legislações, Diretrizes e Normas do Ministério da 

Educação; e do Ministério do Trabalho e emprego, além de citar o Ministério da Saúde. 

A segunda parte, e terceiro capítulo, consta da descrição das atividades dos grupos 

artísticos vinculados ao curso de educação física da Unimontes. Através da análise de 

documentos e descrição dos fatos dentro da universidade, bem como da observação, análise e 

descrição de atividades e apresentações de espetáculos dos grupos artisticos-culturais do curso 

de educação física da Unimontes.  
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2. CARACTERIZAÇÃO E CONCEITOS 
 

No Brasil, cabe a União Federal, regulamentar no âmbito educacional e trabalhista 

o exercício profissional. Essas regulamentações obedecem a parâmetros, caracterizações, 

padronizações e conceitos definidos inclusive na esfera mundial de profissões. Atendendo a 

estas questões, o Ministério do Trabalho criou a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 

(BRASIL, 2002). Essas padronizações, aliás, são além de exigências legais, uma necessidade 

do mundo globalizado no qual vivemos na contemporaneidade. Por exemplo, para possibilitar 

que um profissional graduado em determinado curso numa universidade aqui possa validar 

seu diploma em outro país e vice versa. 

Podemos de fato, afirmar que um curso de Educação Física não é igual ou similar 

a uma graduação em Teatro ou em Dança, sendo os dois últimos da área de Artes enquanto a 

educação física da área da Saúde. Reafirmar tudo isso seria mais que uma obviedade, assim 

como, seria incoerente dois cursos superiores diferentes formar o mesmo profissional.  

Porém, neste estudo ao propor essa discussão sobre a área de atuação dos 

profissionais de Educação Física e Artes Cênicas, faz-se necessário conceituar e caracteriza-

los, bem como, as suas respectivas áreas de conhecimento. 

 

 

2.1. ARTES CÊNICAS 
 

Toca o terceiro sinal. Apagam-se as luzes. Abrem-se as cortinas. Vai começar a 
peça. Quem já viveu esta experiência sabe o tipo de emoção que é. O público é 
essencial nesse enredo: na troca de emoções com os atores dá-se a magia do 
espetáculo. A peça encenada hoje nunca será idêntica à de ontem nem à de amanhã. 
Porque, no teatro, cada momento é único... 2 

 

As artes cênicas também chamadas artes performáticas são todas as formas de arte 

que se desenvolvem num palco, local de representação para um público ou lugar destinado a 

espectadores. Muitas vezes estas apresentações podem ocorrer ao ar livre, em praças e ruas. 

Assim, podemos dizer também que este palco pode ser improvisado; ou seja, o palco é 

qualquer local onde ocorre uma representação ou apresentação cênica. O profissional das artes 

cênicas é o artista cênico. Assim também definido: 

                                                
2 Revista Veja, 1997 – Uma das quatro séries de propagandas da Rede Globo 
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Chamamos de artista cênico o ator, o dançarino, o mímico, o músico, o performer, 
ou seja, todo artista que traz em seu próprio corpo o resultado de sua arte. O corpo é 
para o artista cênico o veículo de comunicação entre a obra de arte e o público, é a 
ponte entre o palco e a platéia. Enquanto agente, o corpo é técnica; enquanto 
produto, ele é arte. (STRAZZACAPPA apud STRAZZACAPPA & MORANDI, 
2006, p.40).3 

As artes cênicas, ou “da cena”, acontecem em tempo e espaço restritos, para um 

público igualmente restrito e exclusivo; são efêmeras como a própria vida e permanecem 

apenas na memória do espectador. Diferentemente de outras formas de arte como a pintura, 

onde o suporte artístico é um quadro ou a escultura, onde o artista se utiliza de pedra, madeira 

ou outro elemento para “esculpir” a sua arte, nas artes cênicas, o artista, aliás, seu “corpo”, é o 

seu próprio instrumento, tanto de construção do pensamento quanto forma de expressão, 

através de suas vozes, dos seus movimentos, das suas emoções e dos seus motivos. 

Dentro das artes cênicas, podemos destacar : o teatro, a ópera, a dança e o circo. 

Destes abordaremso mais especificamente o teatro, a dança e alguns elementos do circo por 

envolverem e serem relevantes nesta pesquisa: 

A profissão de “artista” das Artes Cênicas (teatro, dança e circo) é reconhecida 

por lei. No Brasil a profissão é regulamentada pela Lei 6.533, de 14 de maio de 1978, a 

chamada Lei do Artista. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto de Lei 82.385/78, ao qual 

integra um quadro anexo com a relação de profissões em que se desdobram o fazer do artista, 

sobre os quais falaremos adiante. 

 

2.1.1. TEATRO 
 

O Teatro, derivado do vocábulo grego Théatron estabelece o lugar físico do 

espectador, "lugar onde se vê". Entretanto o teatro também é o lugar onde acontece o drama 

frente aos espectadores, complemento real e imaginário que acontece no local de 

representação. Chamamos ainda de teatro à peça ou encenação representada para um público 

em um palco ou lugar destinado a espectadores, que pode ser inclusive em ruas, praças e 

vários outros espaços alternativos ou improvisados. Oficialmente, no ocidente, ele surgiu, na 

Grécia antiga, no século V a.C. Estudos mostram porém, que primitivamente, sua real origem 

remonta à própria origem da humanidade. (GASSNER, 1991) 

Toda reflexão que tenha o drama como objeto precisa se apoiar numa tríade 

teatral: quem vê, o que se vê, e o imaginado, ou seja, Teatro: Ator + Palco + Platéia. O teatro 

                                                
3 STRAZZACAPPA Márcia. Técnicas Corporais. A procura do outro que somos nós mesmos. Revista do Lume 
nº1 
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é um fenômeno que existe nos espaços do presente e do imaginário, e nos tempos individuais 

e coletivos que se formam neste espaço. 

O teatro é uma arte em que um ator, ou conjunto de atores, interpreta uma história 

ou atividades, com auxílio de dramaturgos, diretores e técnicos, que têm como objetivo 

apresentar uma situação e despertar sentimentos no público. 

 

2.1.2. DANÇA 
 

A dança é uma das três principais artes cênicas da antigüidade, ao lado do teatro. 

Caracteriza-se pelo uso do corpo seguindo movimentos previamente estabelecidos 

(coreografia), ou improvisados (dança livre). Na maior parte dos casos, a dança, com passos 

cadenciados é acompanhada ao som e compasso da música e envolve a expressão de 

sentimentos potenciados por ela. 

Segundo Dayse France, bailarina e professora de dança, graduada em dança pela 

UFBA e formada pela Royal Academy of Dance e especialista em Coreografia, 

Psicopedagogia e História da Arte em artigo publicado no site www.idanca.net, em 21 de 

outubro de 2008: 

Historicamente a dança surgiu nas tribos primitivas; mas, em nível artístico para 
apresentações teatrais, passou pelas danças circulares, danças sagradas, folclóricas e 
pelo teatro Kabuki oriental, alcançando grandes platéias com os ballets russos e 
várias outras escolas européias (francesa, inglesa, italiana); tornando-se, assim, 
profissão. (FRANCE, 2008) 

A dança pode existir como manifestação artística ou como forma de divertimento 

e/ou cerimônia. Como arte, a dança se expressa através dos signos de movimento, com ou 

sem ligação musical, para um determinado público. 

 

2.1.3. CIRCO 
 

Circo é a arte cênica que consiste em números de destreza e quadros cômicos. A 

palavra designa também a casa de espetáculos desmontável, de forma circular e coberta de 

lona. É ainda uma expressão artística, parte da cultura popular, que visa à diversão e o 

entretenimento dos espectadores. Há referências sobre o circo desde a antiguidade, durante o 

Império Romano, por exemplo, grupos de pessoas ganhavam a vida fazendo apresentações na 

rua, nas casas de famílias nobres ou até mesmo em arenas destinadas às apresentações 

(anfiteatros). 
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Um circo é comumente uma companhia itinerante que reúne artistas de diferentes 

categorias, como malabarismo, palhaço, acrobacia, monociclo, adestramento de animais, 

equilibrismo, ilusionismo, dentre outros. 

Durante os séculos XIX e XX o circo difundiu-se por todo o mundo e em algumas 

cidades, como Moscou e Pequim (Beijing), desenvolveu-se a ponto de constituir uma 

autêntica arte cênica. Na atualidade, o circo conserva ainda grande parte de suas tradições. 

Embora as companhias continuem viajando de cidade em cidade e de país em país, é 

freqüente que realizem longas temporadas nos centros urbanos mais populosos. 

Nos últimos anos, a arte circense se modernizou, com um surgimento de um novo 

modelo de circo mais comercial, onde algumas companhias se tornaram verdadeiras indústrias 

de entretenimento que empregam milhares de pessoas em todo o mundo como o Cirque du 

Soleil. 

 

2.2. EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Dentre os diversos conceitos pesquisados e encontrados para definir “Educação 

Física” vamos colocar primeiro o conceito fornecido pelo Estatuto do Conselho Federal de 

Educação Física CONFEF, publicado no DOU 90, seção 1, pág. 92 a 99, 13/05/2008, no Capítulo 

II, Do Campo de Atividade Profissional:  

Art. 9º - O Profissional de Educação Física é especialista em atividades físicas, nas 
suas diversas manifestações - ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, 
capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e acrobáticas, 
musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, 
exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas 
corporais, sendo da sua competência prestar serviços que favoreçam o 
desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a capacitação e/ou 
restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento 
fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à consecução do bem-estar e da 
qualidade de vida, da consciência, da expressão e estética do movimento, da 
prevenção de doenças, de acidentes, de problemas posturais, da compensação 
de distúrbios funcionais, contribuindo ainda, para consecução da autonomia, 
da auto-estima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, 
das relações sociais e a preservação do meio ambiente, observados os preceitos de 
responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual e 
coletivo. 

Art. 10 - O Profissional de Educação Física intervém segundo propósitos de 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural e da 
reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer e da gestão de 
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas. 
(CONFEF, 2008, grifo nosso) 
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Outro conceito nos é fornecido pelo Conselho Nacional de Educação, do 

Ministério da Educação, através da Resolução no 07 de 31 de março de 2004 que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível 

superior de graduação plena:  

Art. 3º A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção acadêmico-
profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento humano, 
com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do 
jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de 
problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da 
formação cultural, da educação e da reeducação motora, do rendimento físico-
esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades 
físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou 
venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. (MEC, 
2004a, p.1, grifo nosso) 

Em 1998, a lei 9.696/98, regulamentou a profissão de Educação física e criou o 

respectivo Conselho Federal desta área. 
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3. LEGISLAÇÃO 
 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu art. 5º - XIII, estabelece que; “é 

livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer" (BRASIL, 1988, grifo nosso). Ainda, em seu art. 22, a 

Constituição estabelece que: "compete privativamente à União legislar sobre: [...] XVI- 

organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões [...] 

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional” (BRASIL, 1988). Com isso, podemos 

concluir que existe liberdade de exercício profissional no Brasil, salvo quando a lei federal 

estabelecer qualificações ou requisitos para o exercício da profissão. 

A União tem uma legislação pertinente à maioria das profissões exercidas no país. 

No caso das Artes Cênicas a lei federal que regulamenta esta profissão é a Lei 6.533/78. 

Enquanto a Lei 9.696/98 dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física. 

Como já foi dito, segundo a legislação brasileira, a competência da organização, 

manutenção e execução do trabalho, com conceito abrangente entre as profissões e ocupações 

é da União Federal. Ela exerce esta atribuição de forma direta através da legislação Federal ou 

de regulamentações dos ministérios, como o Ministério do Trabalho e Emprego, da Saúde, da 

Educação, dentre outros.  

Para delimitarmos as áreas de Artes Cênicas e Educação Física, de modo que 

possamos compreender o âmbito de atuação de cada uma, utilizaremos as seguintes 

legislações, todas de abrangência federal. 

 

� Legislação Específica de Regulamentação Profissional da União Federal. 

� Legislações e Normas do Ministério da Educação – MEC. 

� Legislações e Normas do Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

Utilizaremos esta legislação, uma vez que, representam a mais alta esfera legal 

vigente no país. Quaisquer outras legislações (estadual, municipal, institucional) devem estar 

submetidas a elas. 
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3.1. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL DA UNIÃO FEDERAL 
 

3.1.1. ARTISTA CÊNICO DE DANÇA, TEATRO E CIRCO 
 

No Brasil, os artistas cênicos de dança e teatro são regulamentados pela Lei 

6.533/78, que regula o exercício da profissão de artistas e de técnico em espetáculos de 

diversões. Esta lei conceitua “artista” como sendo o profissional que “cria, interpreta ou 

executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação 

pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam 

espetáculos de diversão pública” (BRASIL, 1978a, grifo nosso) 

Segundo o advogado Rafael Neumayr, especializado em Direito do 

Entretenimento, apesar de criada em plena ditadura militar esta lei, representou um enorme 

avanço legislativo para a época, tendo à sua frente importantes representantes dos setores 

artísticos brasileiros (especialmente do teatro), que acionaram o Congresso Nacional com 

vistas a estabelecer uma lei específica de proteção dos interesses dos profissionais das artes 

cênicas (teatro, dança e circo), do cinema e da televisão, como anos antes fora conquistado 

pela classe dos músicos. (NEUMAYR, 2007) 

Também conhecida como “Lei do Artista”, a Lei 6.533/78, foi regulamentada em 

05 de outubro de 1978 pelo Decreto no 82.385, tendo como parte integrante um quadro 

(anexo) com as denominações e descrições das funções em que se desdobram as atividades de 

artista e de técnico em espetáculos de diversões no Brasil, esta regulamentação no Parágrafo 

único do Art. 2º, dispõe o seguinte: 

Parágrafo único. As denominações e descrições das funções em que se desdobram as 
atividades de Artista e de Técnico em Espetáculos de Diversões constam do Quadro 
anexo a este Regulamento. (BRASIL, 1978b) 

Mais especificamente àqueles ligados às artes cênicas (teatro, dança e circo), 

cinema, fotonovelas e radiodifusão. Este quadro anexo ao Decreto de Lei enumera e conceitua 

as diversas funções profissionais que estão sujeitos à esta legislação. Dentre estas, podemos 

citar as funções de diretor, coreógrafo, contra-regra, ator, bailarino ou dançarino, acrobata, 

palhaço, etc., e até mesmo outras menos conhecidas e até inusitadas como as de homem bala e 

homem do globo da morte. Neste quadro encontramos as seguintes definições legais: 

ATOR: É aquele que cria, interpreta e representa uma ação dramática, baseando-se 
em textos, estímulos visuais, sonoros ou outros, previamente concebidos por um 
autor ou criados através de improvisações individuais ou coletivas; utiliza-se de 
recursos vocais, corporais e emocionais, apreendidos ou intuídos, com o objetivo de 
transmitir, ao espectador, o conjunto de idéias e ações dramáticas propostas; pode 
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utilizar-se de recursos técnicos para manipular bonecos, títeres e congêneres; pode 
interpretar sobre a imagem ou voz de ou trem; ensaia buscando aliar a sua 
criatividade à do Diretor. 

BAILARINO OU DANÇARINO: Executa danças através de movimentos 
coreográficos preestabelecidos ou não ; ensaia seguindo orientação do Coreógrafo , 
atuando individualmente ou em conjunto , interpretando papéis principais ou 
secundário ; pode optar pela dança clássica , moderna , contemporânea , folclórica , 
popular ou shows ; pode ministrar aulas de dança em academias ou escolas de dança 
, reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação , obedecidas as condições para 
registro como professor;  

PALHAÇO: Realiza pantomimas, pilhérias e outros números cômicos, 
comunicando-se com o público por meio de cenas divertidas; caracteriza-se através 
de roupas extravagantes e empregando máscara constante individual e intransferível 
ou disfarces cômicos, para apresentar os seus números; orienta-se por instruções 
recebidas ou pela própria imaginação, fazendo gestos característicos, podendo se 
apresentar só ou acompanhado. (BRASIL, 1978b) 

Dentre outras especificações de que trata a lei regulamentadora da profissão de 

artista e técnicos de espetáculos; para o exercício da profissão de “artista interprete” ou 

executante, o interessado deve obter registro na Delegacia Regional do Trabalho do estado em 

que exerce suas atividades. Para se obter o registro, no caso da formação universitária, 

conforme o art. 7o, requer que se tenha: “I - diploma de curso superior de Diretor de Teatro, 

Coreógrafo, Professor de Arte Dramática, ou outros cursos semelhantes, reconhecidos na 

forma da Lei” (BRASIL, 1978a). 

Ainda segundo o art. 3º da Lei 6.533/78, as disposições são aplicáveis, tanto às 

pessoas físicas quanto às jurídicas, que tiverem a seu serviço os profissionais para realização 

de espetáculos, programas, produções ou mensagens publicitárias. 

Os cursos de educação física não formam estes profissionais, nem lhes concede o 

direito de adquirir um DRT junto ao Ministério do Trabalho, para exercer as atividades 

inerentes ao artista. Muito menos os educadores físicos estão sujeitos a esta lei ou estão 

incluídos nesta categoria profissional. Os sindicatos da classe artística, no caso os SATED`s 

(Sindicato dos artistas e técnicos de espetáculos de diversões), não reconhecem os educadores 

físicos como artistas profissionais. 

Cabe-nos aqui observar a abrangência da lei, quanto à sua aplicação tanto para 

pessoas físicas quanto jurídicas. Assim, podemos concluir e incluir as instituições escolares, 

tais como escolas, colégios, centros universitários, faculdades e universidades, dentre outros 

estabelecimentos e instituições públicas e particulares. 
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3.1.2. EDUCADOR FÌSICO 
 

A profissão de educador físico foi instituída no Brasil pela lei 9.696 de 

01/09/1998 que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física e criando seus 

respectivos Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e Conselhos Regionais de 

Educação Física. Segundo esta lei, há uma necessidade de obtenção de diploma de nível 

superior válido no país e subseqüente inscrição no conselho para o exercício profissional da 

atividade de educador físico. Bem como, estabelece o âmbito de atuação desta profissão 

dentro da área de atividades física e do desporto. 

Art. 1o O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional 
de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos 
Conselhos Regionais de Educação Física.  

Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação 
Física os seguintes profissionais: 

I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente 
autorizado ou reconhecido; 

II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de 
ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor; [...] 

Art. 3o Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, 
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, 
planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, 
realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e 
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas 
áreas de atividades físicas e do desporto. (BRASIL, 1998, grifo nosso) 

Ainda, segundo o Estatuto do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, 

Órgão regulamentador das atividades deste profissional, em sua Resolução CONFEF nº 

156/2008: 

Art. 9º - O Profissional de Educação Física é especialista em atividades físicas, nas 
suas diversas manifestações - ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, 
capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e acrobáticas, 
musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, 
exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas 
corporais, sendo da sua competência prestar serviços que favoreçam o 
desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a capacitação e/ou 
restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento 
fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à consecução do bem-estar e da 
qualidade de vida,[...].  

Art. 10 - O Profissional de Educação Física intervém segundo propósitos de 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural e da reeducação 
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motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer e da gestão de empreendimentos 
relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas.  

Art. 15 - O exercício das atividades do Profissional de Educação Física em 
desacordo com as disposições deste Estatuto configurará ato ilícito, nos termos da 
legislação específica. (CONFEF, 2008, grifo nosso) 

Sobre o que é colocado no parágrafo 3º. do Art. 9º do Estatuto do CONFEF, 

salientamos que este não inclui as atividades artísticas como sendo de seu escopo. 

Entendemos que isto se dá, porque elas não são inerentes ao profissional de educação física. 

Ficando, portanto, isentas a ele. 

§ 3º - As atividades elencadas e quando fundamentadas na Lei nº. 6.533, de 24 de 
maio de 1978, e pelo Decreto nº. 82.385, de 05 de outubro de 1978, ficam isentas do 
exame por parte do Sistema CONFEF/CREFs. (CONFEF, 2008). 

Lembramos que a Lei nº 6.533/78 é aquela que regulamenta as atividades 

artísticas, assim, o próprio estatudo do Confef é claro ao afirmar que não tem nenhuma 

responsabilidade ou jurisdição sobre a fiscalização e regulamentação das atividades 

profissionais ligadas ao campo das artes. 

 

3.2. LEGISLAÇÃO E NORMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
 

3.2.1. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA – DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS ÁREAS DE ARTES 

CÊNICAS E EDUCAÇÃO FÍSICA  
 

Analisando a legislação que regulamenta a formação universitária em Educação 

Física e Artes Cênicas (dança e teatro) podemos constatar uma obviedade: existem cursos 

independentes tanto para formação em artes cênicas; isto é bacharelados e licenciaturas em 

dança e teatro; quanto para formação em Educação Física (licenciaturas e bacharelados). As 

Artes Cênicas (dança e teatro) e a Educação Física são áreas de conhecimento totalmente 

autônomas, diferentes e independentes. Apesar de poderem trabalhar em propostas e projetos 

inter e multidisciplinares, dentro e fora do campo educacional, ou em parceria com outras 

áreas, como a matemática, física, biologia, história, geografia, dentre outras, isto não pode 

descaracterizar a formação profissional, as diferentes formas de abordagem, muito menos as 

especificidades de cada uma destas áreas de conhecimento. Na questão das artes cênicas e da 

Educação física, estas diferenças de abordagem começam com as disciplinas específicas nas 

provas do vestibular. 
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Fazendo distinção entre as áreas, o Ministério da Educação, nas "Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Graduação", define o teatro e a dança no campo das Artes 

Cênicas, ou seja, como Ciência Humana, Cultural e Social, enquanto coloca a Educação 

Física no campo das Ciências Biológicas e da Saúde. Há, ainda, o próprio fato da existência 

de cursos superiores específicos tanto bacharelados quanto licenciaturas para formação em 

dança e teatro, e outros completamente independentes para formação em educação física já 

justifica a diferenciação e autonomia destas áreas. 

Dentro das universidades os cursos de artes cênicas normalmente são ligados à 

área de humanas, comunicação e letras. Os cursos de educação física, por sua vez, são quase 

sempre vinculados aos Departamentos de Ciências Biológicas e da Saúde, classificação que 

obedece inclusive aos parâmetros do CNPQ. 

O Ministério da Saúde, através da Resolução 287 de 08 de outubro de 1998 do 

Conselho Nacional de Saúde, considera e classifica o profissional de educação física como 

um profissional da área da saúde. (BRASIL, 1998-b) 

 

3.2.2. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
 

Segundo a legislação brasileira, especificamente quanto aos cursos superiores de 

graduação, estes devem obedecer a uma legislação nacional do Ministério da Educação. As 

diretrizes curriculares nacionais se constituem como uma das principais a serem seguidas, e 

são definidas em caráter nacional para cada curso. Conforme já exposto, segundo a 

Constituição Federal art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: “XXIV - 

diretrizes e bases da educação nacional”. (BRASIL, 1988). 

Atendendo a legislação, o Ministério da Educação instituiu diretrizes curriculares 

nacionais que devem ser seguidas por todos os cursos de graduação no país. Para cada curso 

existente no Brasil, existe uma diretriz específica, que deve ser seguida em nível nacional. Por 

exemplo, para os cursos de direito, engenharia civil, medicina, educação física, música, teatro, 

dança ou qualquer outro existe uma diretriz específica a ser seguida. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de graduados em Educação 

Física definem os princípios, as condições e os procedimentos para a formação dos 

profissionais de Educação Física. Estas foram estabelecidas pela Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação, para aplicação em âmbito nacional na 

organização, no desenvolvimento e na avaliação do projeto pedagógico dos cursos de 

graduação em Educação Física das Instituições do Sistema de Ensino Superior. Também, 
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foram instituídas em consonância com o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei 9.131, 

de 25 de novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CNE/CES 58/2004, de 18 de 

fevereiro de 2004. Segundo a Resolução no 7 de 31 de março de 2004, que institui as 

diretrizes nacionais para os cursos de educação física: 

Art. 3º A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção acadêmico-
profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento humano, 
com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do 
jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de 
problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da 
formação cultural, da educação e da reeducação motora, do rendimento físico-
esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, 
recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a 
oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 

Art. 4º O curso de graduação em Educação Física deverá assegurar uma formação 
generalista, humanista e crítica, qualificadora da intervenção acadêmico-
profissional, fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na contuta 
ética. 

§ 1º O graduado em Educação Física deverá estar qualificado para analisar 
criticamente a realidade social, para nela intervir acadêmica e profissionalmente por  
meio das diferentes manifestações e expressões do movimento humano, visando a 
formação, a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, para aumentar as 
possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável. 
(MEC, 2004-a, p.1 e 2, grifo nosso) 

No Âmbito das graduações em Artes Cênicas, temos as formações específicas, 

tanto bacharelados quanto licenciaturas em Teatro e em Dança, definidas nas seguintes 

diretrizes nacionais: A Resolução no 4 de 8 de março de 2004 define as  Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Teatro: 

Art. 3º O curso de graduação em Teatro deve ensejar, como perfil desejado do 
formando, capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e da 
sensibilidade artística, compreendendo sólida formação técnica, artística, ética e 
cultural, com aptidão para construir novas formas de expressão e de linguagem 
corporal e de propostas estéticas, inclusive como elemento de valorização humana e 
da auto-estima, visando a integrar o indivíduo na sociedade e tornando-o 
participativo de suas múltiplas manifestações culturais. 

Art. 4º O curso de graduação em Teatro deve possibilitar a formação profissional 
que revele competências e habilidades para: 

I - conhecimento da linguagem teatral, suas especificidades e seus desdobramentos, 
inclusive conceitos e métodos fundamentais à reflexão crítica dos diferentes 
elementos da linguagem teatral; 

II - conhecimento da história do teatro, da dramaturgia e da literatura dramática;  
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III - domínio de códigos e convenções próprios da linguagem cênica na concepção 
da encenação e da criação do espetáculo teatral; 

IV - domínio técnico e expressivo do corpo visando a interpretação teatral;  

V - domínio técnico construtivo na composição dos elementos visuais da cena 
teatral; [...] 

Art. 5º O curso de graduação em Teatro deve assegurar o perfil do profissional 
desejado, a partir de conteúdos e atividades que atendam aos seguintes eixos 
interligados de formação: 

I – conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Artes Cênicas, a Música, a 
Cultura e a Literatura, sob as diferentes manifestações da vida e de seus valores, 
bem assim com a História do Espetáculo Teatral, a Dramaturgia, a Encenação, a 
Interpretação Teatral e com a Ética Profissional; 

II – conteúdos Específicos: estudos relacionados com a História da Arte, com a 
Estética, com a Teoria e o Ensino do Teatro, além de outros relacionados com as 
diferentes formas de expressão musical e corporal, adequadas à Expressão Teatral e 
às formas de Comunicação Humana; 

III – conteúdos Teórico-Práticos: domínios de técnicas integradas aos princípios 
informadores da formação teatral e sua integração com atividades relacionadas com 
Espaços Cênicos, Estéticos, Cenográficos, além de domínios específicos em 
produção teatral, como expressão da Arte, da Cultura e da Vida. (MEC, 2004b, p.1 e 
2, grifos nossos) 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Dança, são 

regulamentas pela Resolução no 3 de 8 de março de 2004, segundo ela: 

Art. 3º. O curso de graduação em Dança deve ensejar, como perfil desejado do 
formando, capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e da 
sensibilidade artística, comprometida com a produção coreográfica, com espetáculo 
da dança, com a reprodução do conhecimento e das habilidades, revelando 
sensibilidade estética e cinesiologia, inclusive como elemento de valorização 
humana, da auto-estima e da expressão corporal, visando a integrar o indivíduo na 
sociedade e tornando-o participativo de suas múltiplas manifestações culturais. 

Art. 4º O curso de graduação em Dança deve possibilitar a formação profissional 
que revele competências e habilidades para: 

I - domínio dos princípios cinesiológicos relativos à performance corporal; 

II - domínio da linguagem corporal relativo à interpretação coreográfica nos 
aspectos técnicos e criativos; 

III - desempenhos indispensáveis à identificação, descrição, compreensão, análise e 
articulação dos elementos da composição coreográfica, sendo também capaz de 
exercer essas funções em conjunto com outros profissionais; 
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IV - reconhecimento e análise de estruturas metodológicas e domínios didáticos 
relativos ao ensino da Dança, adaptando-as à realidade de cada processo de 
reprodução do conhecimento, manifesto nos movimentos ordenados e expressivos; 

V - domínio das habilidades indispensáveis ao trabalho da Dança do portador de 
necessidades especiais, proporcionando a todos a prática e o exercício desta forma 
de arte como expressão da vida; 

Art. 5º O curso de graduação em Dança deve contemplar em seu projeto pedagógico 
e em sua organização curricular, os seguintes conteúdos interligados: 

I - conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Artes Cênicas, a Música, as 
Ciências da Saúde e as Ciências Humanas e Sociais, com ênfase em Psicologia e 
Serviço Social, bem assim com as diferentes manifestações da vida e de seus 
valores; 

II - conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Estética e com a História da 
Dança, a Cinesiologia, as Técnicas de Criação Artística e de Expressão Corporal e a 
Coreografia; 

III - conteúdos Teórico-Práticos: domínios de técnicas e princípios informadores da 
expressão musical, envolvendo aspectos Coreográficos e de Expressão Corporal, 
bem como o desenvolvimento de atividades relacionadas com os Espaços Cênicos, 
com as Artes Plásticas, com a Sonoplastia e com as demais práticas inerentes à 
produção em Dança como expressão da arte e da vida. (MEC, 2004c, p.1 e 2) 

Podemos perceber através das Diretrizes curriculares, que a legislação é farta, 

dispondo sobre as especificidades de cada área. Em nenhum momento, há uma abertura para 

que os profissionais de educação física adentrem o mercado das artes, e vice-versa. Os 

conteúdos curriculares são bem definidos, delimitando aqueles pertinentes a cada área do 

saber. Isto demonstra que as Artes Cênicas e Educação Física constituem áreas totalmente 

autônomas de conhecimento. 

 

3.2.3. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LEI Nº 9394/96 
 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, popularmente conhecida como LDB, 

representou um grande avanço para a educação brasileira, pois estabeleceu e regulamentou no 

Brasil as diretrizes e bases da educação nacional. Sobre a organização da educação nacional a 

LDB diz:  

Art. 9º. A União incumbir-se-á de: 

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios; 

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; 
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IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os 
cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de 
ensino. 

Art. 10º. Os Estados incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino; 

II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das  
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; 

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 
diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e 
as dos seus Municípios; 

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; (BRASIL, 1996) 

Ainda sobre os currículos do ensino fundamental e médio, a LDB regulamenta 

que devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Em atendimento ao art. 26 desta 

Lei foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais os PCN’s, sobre os quais falaremos 

adiante. 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determinou ainda a 

obrigatoriedade do ensino da arte nos diversos níveis da educação básica, "O ensino de arte 

constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos" (BRASIL, 1996, art. 26, § 2º). 

Sobre a educação física no currículo escolar: ”A educação física, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às 

faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos" 

(BRASIL, 1996, art. 26, § 3º). 

Dentro desse contexto educacional as universidades têm um papel fundamental, 

pois, segundo a LDB, a educação superior tem por finalidade: “II- Formar diplomados nas 

diferentes áreas do conhecimento [...]" (BRASIL, 1996, art. 43, § II, Grifo nosso). 
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3.2.4. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – PCN’S 
 

Para atendimento e orientação curricular do Ministério da Educação e ao art. 26 

da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional, foram instituídos posteriormente à LDB 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Este documento institui as diretrizes dos 

currículos para todo o país. Nele o ensino da Educação Física e Artes são tratadas de formas 

distintas e independentes (Artes compreendem Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Artes-

Áudio-Visuais – este último para o ensino médio). Salienta ainda que esta tarefa deve ser 

desenvolvida por professores especialistas, com domínio de saber nas linguagens já 

mencionadas. (BRASIL, 2000, p. 46) 

Tanto a disciplina educação física quando a disciplina artes têm suas 

especificidades e objetivos próprios. Por mais que a proposta da educação atual busque a 

interdisciplinaridade, o conteúdo e abordagem de cada área têm que ser respeitadas, pois, não 

teria o menor fundamento um professor de matemática resolver ensinar geografia ao invés de 

matemática, sendo que a disciplina geografia já é ensinada no currículo por outro professor.  

Tomemos, por exemplo, o que nos instrui os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio, no diz respeito ao ensino da Educação Física e das Artes, referindo-se à 

competência de cada área: 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Educação Física: 

[...]Investigação e compreensão 

- Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e  
modificar as atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões 
físicas. 

- Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, 
aplicando-as em suas práticas corporais 

- Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal , sendo capaz e 
disseminá-las e reinterpreta-las em bases científicas, adotando uma postura 
autônoma, na seleção de atividades procedimentos para manutenção ou aquisição da 
saúde. (BRASIL, 2000, p. 42, grifo nosso) 

Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Arte: 

- Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte 
(música, artes visuais, dança, teatro, artes audiovisuais) analisando, refletindo e 
compreendendo os diferentes processos produtivos, com seus diferentes 
instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações socioculturais e 
históricas. (BRASIL, 2000 p. 51, grifo nosso) 
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Nota-se que apesar dos PCN’s, incluírem a dança no caderno da educação física, 

neste contexto, ela deve ser entendida como “instrumento” usado por esse profissional para 

“educar fisicamente” o corpo. É obvio que a dança aí, não tem a mesma abordagem que no 

currículo da arte. O conceito de expressão como linguagem artístico-cultural, representação 

ou apresentação cênica, por exemplo, é bem diferente da proposta de um educador físico. Na 

educação física, a dança pode ser usada como forma de condicionamento corporal (ginástica), 

aquisição de saúde, melhoria de aptidões físicas, noções de esforço, queima calórica como é 

da competência deste profissional. Sobre essa questão da “dança na educação física” nos fala 

Strazzacappa & Morandi: 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, nos blocos de conteúdo da educação física, 
a dança está incluída em “Atividades Rítmicas e Expressivas”. Embora 
compreendida como um dos temas da cultura corporal, a dança aparece em forma de 
atividades ritmadas juntamente com as brincadeiras cantadas, e a justificativa para 
isso é o fato de elas terem em comuns “a intenção de expressão e comunicação 
mediante gestos e a presença de estímulos sonoros como referência para o 
movimento corporal”(PCN’s 2001, p. 51). O documento ressalta ainda que o 
enfoque dado a “Atividades Rítmicas e Expressivas” é complementar ao conteúdo 
“Dança”do documento arte. E que “lá” serão encontrados “mais subsídios para 
desenvolver um trabalho de dança, no que tange aos aspectos criativos e à 
concepção da dança como linguagem artística” (idem, ibidem)... Justamente quando 
se conquista no ensino o reconhecimento das especificadas dos conteúdos da 
educação física, não mais considerados instrumentos, colocar a dança como 
atividade parece um retrocesso. (STRAZZACAPPA & MORANDI, 2006, p.101, 
grifo nosso).  

A dança não é atividade de um educador físico e sim um instrumento utilizado por 

este. Quando falamos de produções artísticas e espetáculos de dança estas são atribuições e 

competências do conteúdo da disciplina Arte. É verdade que o bailarino, o ator, palhaço ou 

malabarista de circo utiliza o corpo, para se expressar. Mas as atividades corporais não são 

apenas “atividades físicas”, ou instrumentais. O bailarino não se preocupa com a quantidade 

de calorias que ele gastou num determinado passo de dança ou num giro de balé. É com o 

corpo que o artista cênico trabalha, ali ele elabora conceitos criativos de expressão, o que ele 

pretende é mostrar a sua arte através do corpo.  

É preciso, portanto, esclarecer que um professor de educação física não foi 

formado para ser professor de teatro, circo ou de dança, pois, estas atividades são inerentes à 

disciplina Artes como definido pelos PCN’s. 
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3.3. LEGISLAÇÃO E NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
 

O Ministério do Trabalho para atender ao convênio entre o Brasil e a Organização 

das Nações Unidas - ONU, por intermédio da Organização Internacional do Trabalho – OIT, 

tendo como base a Classificação Internacional Uniforme de Ocupações, criou e publicou o 

documento intitulado CBO - Classificação Brasileira de Ocupações em 2002. (BRASIL, 

2002, p.4) 

Esta classificação e regulamentação de profissões foi feita tendo como base a 

classificação mundial de profissões. Segundo ela, no âmbito das Artes Cênicas (Teatro e 

dança), ator é aquele que: 

Interpreta e representa um personagem, uma situação ou idéia, diante de um público 
ou diante das câmeras e microfones, a partir de improvisação ou de um suporte de 
criação (texto, cenário, tema etc) e com o auxílio de técnicas de expressão gestual e 
vocal. (BRASIL, 2002, p.291) 

Podem ter o título de Ator - Artista de cinema, Artista de rádio, Artista de teatro, 

Artista de televisão, Artista dramático, Ator bonequeiro, Ator de cinema, Ator de rádio, Ator 

de teatro, Ator de televisão, Ator dramático, Ator dublador, Coadjuvante (artístico), 

Comediante, Contador de história, Declamador, Figurante, Humorista, Mímico, Rádio-ator, 

Teleator, Teleatriz, Vedete. (BRASIL, 2002, p.291) 

Quanto aos artistas de dança, (exceto dança tradicional e popular, são aqueles 

profissionais que:  

Concebem e concretizam projeto cênico em dança, realizando montagens de obras 
coreográficas; executam apresentações públicas de dança e, para tanto, preparam o 
corpo, pesquisam movimentos, gestos, dança e ensaiam coreografias. Podem 
ensinar dança. (BRASIL, 2002, p.297, grifo nosso) 

Tem esta titulação os assistentes de coreografia, Bailarino (exceto danças 

populares) - Bailarino criador, Bailarino intérprete, Dançarino, Coreógrafo - Bailarino 

coreógrafo, Coreógrafo bailarino; Dramaturgo de dança; Ensaiador de dança; Professor de 

dança - Maître de ballet. . (BRASIL, 2002, p.297) 

Quanto ao âmbito educacional do ensino superior o Ministério do Trabalho coloca 

o professor de arte cênica teatro, dança e circo como professor de Arte do Ensino Superior 

Código 2349 e o descrevem como aqueles profissionais que: 

Atuam no Ensino Superior, nas áreas de artes; planejam cursos; desenvolvem 
pesquisas e criações artísticas; coordenam atividades de extensão e divulgam 
conhecimentos específicos em artes. Exercem e assessoram atividades artísticas, 
pedagógicas e acadêmico-administrativas. (BRASIL, 2002, p.215) 
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Sendo incluídos aí o Professor de artes do espetáculo no Ensino Superior - 

Professor de artes cênicas no Ensino Superior, Professor de circo no Ensino Superior, 

Professor de dança no Ensino Superior, Professor de performance no Ensino Superior, 

Professor de teatro no Ensino Superior, Professor de teatro-educação no Ensino Superior; 

Professor de artes visuais no Ensino Superior (artes plásticas e multimídia) ; e o Professor de 

música no Ensino Superior. (BRASIL, 2002, p.215). 

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações CBO um profissional de 

Educação Física é aquele que: 

Desenvolve, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas; ensinam técnicas 
desportivas; realizam treinamentos especializados com atletas de diferentes esportes; 
instruem acerca dos princípios e regras inerentes a cada um dos esportes; avaliam e 
supervisionam o preparo físico dos atletas; acompanham e supervisionam as práticas 
desportivas; elaboram informes técnicos e científicos na área de atividades físicas 
e do desporto. Código 2241 . (BRASIL, 2002, p.185, grifo nosso) 

Sendo as condições para o exercício desta profissão, prestar ”serviços no campo 

dos exercícios físicos com objetivos educacionais, de saúde e de desempenho esportivo”. 

(BRASIL, 2002, p.185). 

Os títulos deste profissional são de Avaliador físico (Orientador fisiocorporal); 

Ludomotricista (Cinesiólogo ludomotricista); Preparador de atleta; Preparador físico - 

Personal tranning, Preparador fisiocorporal; Técnico de desporto individual e coletivo 

(exceto futebol) - Treinador assistente de modalidade esportiva, Treinador auxiliar de 

modalidade esportiva, Treinador esportivo; Técnico de laboratório e fiscalização desportiva; 

Treinador profissional de futebol - Auxiliar técnico (no futebol), Auxiliar técnico (nos 

esportes), Coordenador de futebol, Professor de futebol. (BRASIL, 2002, p.185) 

Na área da educação do ensino superior, a CBO, do Ministério do Trabalho, 

classifica o professor de educação física como “professor de ciências biológicas e da saúde 

do ensino superior” (BRASIL, 2002, p.205, grifo nosso), sendo que este aparece com o 

código 2344. Assim, esta atividade é similar aos professores de ciências biológicas, 

enfermagem, farmácia e bioquímica, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina 

veterinária, nutrição, odontologia, terapia ocupacional, e zootecnia (ibidem). 

Para efeito de esclarecimento, a CBO define “título ocupacional” como uma 

classificação que “surge da agregação de situações similares de emprego e/ou trabalho”, 

(Brasil, 2002, p.6). Ou seja, títulos referem-se às profissões similares. Por exemplo, o 

profissional de educação física pode ser avaliador físico, preparador de atleta, preparador 
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físico, personal tranning, técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol), treinador 

assistente, etc. 

Nota-se que seguindo os parâmetros mundiais de profissão, não há qualquer 

similaridade entre os profissionais de artes cênicas (dança, teatro, ou circo) e professores 

destas atividades com os profissionais e professores da área da educação física.  
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4. ANÁLISE DOS PROJETOS ARTÍSTICO-CULTURAIS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DENTRO DA UNIMONTES 
 

Como já foi dito no início desta pesquisa, este estudo partiu da análise dos 

projetos de extensão de cunho artístico cultural da Universidade Estadual de Montes Claros - 

UNIMONTES. Onde detectamos incoerências ético-profissionais quanto ao desenvolvimento 

de alguns projetos de extensão de cunho artístico-culturais, mas, não vinculados ao 

Departamento de Artes da instituição. 

Dentre todos os projetos de extensão de cunho artístico-culturais analisados, 

detectamos, especificamente, que o Departamento de Educação Física desenvolvia alguns 

projetos que realizavam espetáculos artísticos de teatro e dança em apresentações públicas ou 

que tinham como palco o ambiente hospitalar, vinculando equivocadamente atividades 

artísticas à sua área. Estes projetos são realizados fora da área de atuação e abrangência da 

educação física, num campo do saber, profissional e acadêmico reservado aos profissionais 

com formação em artes cênicas (dança e teatro). São eles os seguintes projetos de extensão 

universitária: Grupo de Dança Compassos; Grupo para-folclórico de Dança Saruê; Alegria e 

companhia - Doutores do Riso (Grupo de teatro), todos eles vinculados ao curso de Educação 

física da Unimontes. 

Como já foi dito os cursos de educação física não têm como objetivo a formação 

de atores, bailarinos, dançarinos ou professores destas atividades. Não é do âmbito da 

disciplina, da área de saber ou de conhecimento da “Educação Física”, formar artistas ou 

professores de atividades artistas, seja para teatro, dança, música, circo, pintura, dentre outras. 

Muito menos produzir e apresentar produtos artísticos. 

Ao propor projetos de cunho artístico-culturais como extensivos da área da 

educação física, estes profissionais estão atuando “no lugar” de outros com formação em Arte. 

Ferindo direitos constitucionais, ético-profissional, enfim, fora da legalidade. 

Faz-se necessário, portanto, esclarecer os objetivos que estes grupos artísticos 

estão atuando, e como estão se dando estas práticas, se estão condizentes com a abordagem e 

propósitos da educação física, que segundo a lei devem se restringir às “perspectivas da 

prevenção de problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde” (MEC, 2004a, p.1, grifo nosso) 

Apresentamos a seguir a análise dos respectivos projetos bem como os objetivos 

das intencionalidades com que estas práticas estão sendo desenvolvidas e divulgadas junto ao 

público.  



 
 

37 

 

 

4.1.  GRUPO DE DANÇA COMPASSOS - UNIMONTES 
 

Em 31 de janeiro de 2003 a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes, 

aprovou através da RESOLUÇÃO Nº 016/CEPEX/2003, o Projeto “Grupo de Dança 

Compassos UNIMONTES”. Segundo informações obtidas no site da Pro-Reitoria de 

Extensão desta instituição, o objetivo da criação deste grupo foi o seguinte: 

O Grupo foi criado com o objetivo incentivar a valorização da dança como 
conhecimento sócio-cultural historicamente construído no meio acadêmico e na 
comunidade, através de apresentações e espetáculos. Um espaço que também investe 
na pesquisa de um corporeidade regional, aliando as informações encontradas na 
comunidade através dos tipos populares e nas manifestações de cultura popular com 
representação cênica, além de contribuir para a complementação da formação 
acadêmica dos alunos. (UNIMONTES EXTENSÃO, 2009a) 

O projeto em questão é vinculado ao Departamento de Educação Física e 

Desporto da Unimontes, e funciona como projeto de extensão desta área que tem como 

objetivo a produção de “espetáculos de dança”, com representação cênica. Eis aí o grande 

equívoco: A área de conhecimento da Educação Física não abrange ou inclui a formação de 

profissionais para realização de espetáculos artístico culturais, representação cênica ou com 

objetivos artísticos de qualquer vertente. Os propósitos de intervenção de um educador físico, 

quando se utilizam da dança são nas “perspectivas de prevenção de problemas de agravo 

da saúde” (MEC, 2004a, p.1, grifo nosso). 

Ressaltemos aqui, que consta no curso de educação física da Unimontes a 

disciplina: “DANÇA EM EDUCAÇÃO FÍSICA”, que representa menos de 2% da carga 

horária total deste curso, o que não qualifica graduados de educação física como artista 

profissional da área de dança (seja bailarino, dançarino, ou professor de dança). Como foi 

dito, a dança dentro do contexto da educação física tem outra intencionalidade; é um 

instrumento utilizado por este profissional como forma de socialização, exercício e 

condicionamento físico, visando sempre preservar o bem estar e a saúde, que é a área de 

atuação e intervenção deste profissional.  

Vale ressaltar que alguns exercícios físicos e atividades tradicionalmente 

utilizadas pelos Profissionais de Educação Física, foram nos últimos anos “travestidas” de 

dança. Sobre este assunto o próprio CONFEF, Conselho Federal da Educação Física já se 

pronunciou: 
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A questão da atividade física travestida de Dança: 

A Dança, como termo genérico, não pertence a nenhuma categoria profissional 
especificamente. Compreendida no seu sentido latu, ela é uma atividade que pode 
servir de ferramenta para coreógrafos, Profissionais de Educação Física, terapeutas e 
psicólogos. Entretanto, o que se percebe é que os exercícios físicos e atividades 
tradicionalmente utilizadas pelos Profissionais de Educação Física estão sendo 
travestidos de Dança: Dança Aeróbica, Aerodança, Fitness Dança e Power Dança, 
que nada mais são do que Ginástica Aeróbica. Podemos citar ainda a Hidrodança, 
que nada mais é do que Hidroginástica. Portanto, nesse contexto de modismos 
desenfreados, impõe-se identificar a INTENCIONALIDADE, o fim que se quer 
alcançar com a atividade de Dança. É importante deixar claro que, diferente das 
manifestações inicialmente citadas, estas últimas são atividades do Profissional de 
Educação Física. Já a Dança ARTE e a Dança COREOGRÁFICA são atividades do 
ARTISTA e, por isso, não precisam ser fiscalizadas pelos CREFs. (CONFEF, 2005, 
p.20) 

É importante, portanto, deixar claro que “atividades de ginásticas travestidas de 

dança” diferem totalmente das manifestações ARTÍSTICO-CULTURAIS E DE 

ESPETÁCULOS, ou seja, a Dança ARTE e a Dança COREOGRÁFICA com intenção de 

ESPETÁCULOS ARTÍSTICO-CULTURAIS, para efeito de exibição e divulgação pública, 

são atividades do ARTISTA e não do profissional de educação Física. 

Um Curso de Educação Física não forma o artista (bailarino ou dançarino) ou 

professor de dança, para isso, na academia, existem cursos de graduação específicos de Dança 

na área de Artes que formam bacharéis e licenciados em dança. Para resguardar questões 

éticas e de formação profissional, como já citado, o Ministério da Educação criou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, nas quais regulamenta o âmbito de formação acadêmica de 

cada curso superior existente no Brasil. Por isso, na esfera nacional nenhum curso ou 

segmento deve ilegalmente tentar ampliar a sua área agregando e tomando para si atividades 

inerentes a outro curso, profissão ou formação. Isto extrapola as esferas legais e institucionais 

da universidade, pois, a responsabilidade de regular estes assuntos é privativa à União. Cabe 

ressaltar ainda que não há razão para dois cursos completamente distintos, como o de Dança e 

educação Física, pertencentes à áreas de conhecimento distintas, formar profissionais para 

atuar no mesmo campo de saber, com a mesma abordagem e mesmo propósito. Ou seja, os 

cursos da área de conhecimento em Artes, especificamente de Dança não formam 

profissionais de Educação Física e vice versa.  

A existência do Grupo de Dança Compassos vinculado ao Departamento de 

Educação Física da Unimontes fere os direitos constitucionais dos profissionais de artes 

cênicas, especificamente os profissionais de dança e de teatro, não só dentro desta 

universidade, mas, em todo o Brasil. Segundo propaganda de divulgação de espetáculo deste 
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grupo no site da Unimontes em 19/06/2009, no qual o Grupo de dança Compassos/Unimontes 

apresenta espetáculo "Ser Tão Mulher", o grupo passou a fazer também espetáculos de teatro. 

Este é o quarto espetáculo lançado pelo grupo Compassos/Unimontes desde sua 
criação, em 2000, como projeto conjunto do departamento de Educação Física e do 
Desporto e da Coordenadoria de Extensão Cultural - da Pró-Reitoria de Extensão. 
Em pouco mais de oito anos, foram encenadas, também, as produções “Encerrados” 
(2002); “Retratos” (2005) e “Passiflora Incarnata” (2007) 

A prioridade do grupo, segundo explica sua diretora, professora Elisângela Chaves, 
é divulgar a dança e a arte através de leituras relacionadas à cultura de Montes 
Claros e do Norte de Minas. A base técnica compila as danças moderna, 
contemporânea e teatro. (UNIMONTES DIVULGAÇÃO COMPASSOS, 2009a, 
grifo nosso) 

A propaganda transcrita em parte acima, refere-se à divulgação do espetáculo “Ser 

Tão Mulher”, produzido pelo Grupo de Dança Compassos que, segundo a sua diretora, é um 

espetáculo artístico e contempla, além da dança o teatro. Cabe lembrar que nas propagandas e 

divulgações é sempre destacado o fato do vínculo do grupo com o curso de Educação física. 

Apesar de nesta propaganda o projeto estar sendo apresentado como “[...] projeto conjunto do 

departamento de Educação Física e do Desporto e da Coordenadoria de Extensão Cultural - da 

Pró-Reitoria de Extensão” (ibidem); o departamento ao qual o grupo está vinculado ainda é o 

de Educação física. Cabe ainda ressaltar que o espetáculo citado foi apresentado no Centro 

Cultural da Cidade de Montes Claros/MG, em um espaço público, destinado aos artistas e a 

apresentações artísticas da cidade. Para entrada neste espetáculo, assim como em outras várias 

apresentações do grupo compassos, foram cobrados ingressos. Outro fato que tem que ser 

destacado é que tudo isso contraria a Lei 6.533/1978, pois os integrantes do grupo não se 

enquadram como artistas profissionais. Muito menos atividades artísticas de espetáculos de 

dança e teatro são áreas de extensão da Educação Física. 

Se atividades artísticas de espetáculos como as do grupo Compassos não 

pertencem à área de conhecimento ou são extensivas a atuação da educação física, não 

procede ou tem qualquer fundamento legal a vinculação deste projeto a um curso e 

profissionais de educação física dentro da universidade. Pois, o Grupo Compassos, como já 

foi dito e comprovado, não utiliza a dança com os propósitos e abordagem de um educador 

físico, que é condicionamento físico ou saúde, e sim com a finalidade de apresentação 

artística e de espetáculos públicos de dança e teatro.  

Ou seja, na prática o objetivo deste grupo é criar, interpretar e executar obra de 

caráter Artístico Cultural para efeito de exibição e divulgação pública, utilizando-se de meios 

de comunicação de massa e apresentado-se em locais onde se realizam espetáculos de 
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diversão pública, atividades estas que não são inerentes ou pertencem ao educador físico e, 

segundo a lei 6533/1978, são inerentes ao artista profissional que, no caso da academia e 

formação superior, são os “detentores de diploma de curso superior de Diretor de Teatro, 

Coreógrafo, Professor de Arte Dramática, ou outros cursos semelhantes, reconhecidos na 

forma da Lei” (BRASIL, 1978a). 

Os cursos de educação física não são cursos similares a um curso de Arte 

Dramática, de teatro ou dança, não formam profissionais para atuarem como bailarinos, 

dançarinos ou atores, muito menos professores destas atividades ou de qualquer outra 

atividade artística e de espetáculos. Para isto, existem, no âmbito acadêmico, cursos 

específicos para formação, ou seja, bacharelados e licenciaturas em teatro e dança. Pela 

legislação estas atividades são do campo de saber das Artes. Na Unimontes, por exemplo, 

assim como em outras universidades, existe o Departamento de Artes, hoje com as graduações 

em artes visuais, teatro e música, e futuramente quem sabe em dança e audiovisual. Porém, a 

existência de projetos artísticos vinculados a um curso de educação física como o 

“Compassos” trás descrédito à formação dos profissionais em artes, ferindo e lesando 

diretamente os seus direitos constitucionais, o que causa consequentemente danos morais e 

financeiros a estes profissionais e todos os profissionais do segmento e do setor.  

Outro fator importante, é que a divulgação dos produtos artísticos desenvolvidos 

pela educação física veicula uma informação equivocada que este curso possa realizar tais 

apresentações. Através destas propagandas ressalta-se a vinculação de atividades artísticas ao 

curso de educação física como em uma divulgada no site da Unimontes em 15/06/2005 de 

espetáculo apresentado no Centro Cultural em 18 e 19 de julho de 2005: 

Grupo Compassos, da Unimontes, apresenta “Retratos”, no Centro Cultural 

O grupo Compassos, vinculado ao Departamento de Educação Física e do 
Desporto da Unimontes, realiza nos dias 18 e 19 deste mês, às 21 horas, no 
Auditório Cândido Canela, do Centro Cultural “Hermes de Paula”, o espetáculo 
“Retratos”, de dança contemporânea e teatro. A produção teve estréia em 
setembro do ano passado e, agora, “passa por uma reciclagem diante da participação 
de novos integrantes”, segundo explica a professora Elisângela Chaves, 
coordenadora didática do Curso de Educação Física e diretora do grupo. 

Levamos ao palco um pouco do cotidiano do brasileiro comum; os nossos projetos, a 
sensibilidade. Em resumo: a vida como ela é”, acrescenta a professora Elisângela 
Chaves, ao destacar que essa nova produção de “Retratos” reúne 22 bailarinos, 
sendo a maioria de acadêmicos do próprio curso. No início do ano, diante da 
graduação de alguns de seus integrantes, o grupo Compassos realizou o exame de 
seleção de novos integrantes. (UNIMONTES DIVULGAÇÃO COMPASSOS, 2005, 
grifo nosso) 
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Um curso de educação física não substitui uma graduação em dança ou em teatro. 

Há um equívoco quando se quer vincular como extensão da educação física atividades 

artísticas de dança e teatro, como divulgado na publicidade acima. É um erro a existência 

deste grupo como projeto extensivo à área da educação física. Simplesmente, pelo fato destas 

atividades não serem inerentes á área deste profissional. Eles não deveriam atuar numa área 

profissional que não é a sua, beneficiando os educadores físicos em detrimento dos artistas e 

profissionais de artes cênicas (dança e teatro). Isto cria, à margem da lei, uma vinculação 

profissional que não existe. Além disso, usufrui de recursos financeiros e de infra-estrutura da 

universidade, que deveriam ser direcionados para beneficiar e fomentar a área de Artes e os 

profissionais da área artística. 

O Grupo de Dança Compassos, além de usufruir da estrutura da universidade para 

realizar suas atividades, de apresentar publicamente produtos artísticos, ainda representa a 

universidade em eventos acadêmicos, isto, contribui para disseminar a idéia errônea de que 

atividades artísticas de dança e teatro são inerentes ao educador físico. Isto também amplia a 

área de atuação deste profissional, beneficiando-os claramente, em detrimento dos artistas-

acadêmicos, aqueles que ética e legalmente deveriam exercer este papel. Resta saber, se a 

Unimontes paga carga horária para os professores de educação física desenvolverem estas 

atividades de extensão. Se isto, ocorrer estará tirando, de fato, o espaço institucional e 

profissional que deveria estar reservado aos professores de Artes. Tal situação deveria ser 

regulada pelo CEPEX e Pró-Reitoria de Extensão da Unimontes. 

Outro fato que mostra o equívoco quanto a abordagem de um educador físico é 

aquele demonstrado na apresentação de projeto das professoras participantes e coordenadoras 

do Grupo de Dança Compassos no III Fórum de Gestão, Pesquisa, Ensino e Extensão 

promovido pela Unimontes de 23 a 25 de setembro de 2009. Apresentando um trabalho na 

área de extensão da universidade intitulado: “PASSIFLORA INCARNATA: UMA 

PROPOSTA DE EXTENSÃO CULTURAL ATRAVÉS DA DANÇA, DO CAMPUS PARA 

OS PALCOS”. O resumo dos anais, disponível no site do evento diz o seguinte:  

O Grupo de Dança Compassos criado em junho de 2000, é um Projeto de Extensão 
Cultural do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Montes 
Claros – Unimontes. O projeto objetiva envolver acadêmicos de diferentes cursos, 
professores, ex-alunos da Universidade e membros da comunidade sob base técnica 
de dança  contemporânea. Dentre as produções do Grupo destacamos neste estudo o 
processo de criação e apresentação do espetáculo “Passiflora Incarnata” (2007), 
que aborda a justaposição de linguagens: dança, música e poesia. Propondo um 
diálogo entre as três foram realizados laboratórios de experimentação corporal sobre 
a temática paixão. A concepção cenográfica e os figurinos foram elaborados 
coletivamente através de oficinas de pintura e tingimento, buscando o 
envolvimento dos bailarinos e intérpretes durante todo o processo de elaboração de 
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Passiflora. O roteiro do espetáculo foi construído a partir de pesquisa sobre os 
diferentes significados da Flor de Maracujá, que reúne lendas, histórias de amor, 
sofrimentos e encantos. Como produto deste processo, tivemos no nome científico 
de uma espécie de flor de maracujá o título da obra e uma montagem de 
sensibilização do espectador retratando a paixão em suas diferentes intensidades 
caracterizando toda a simbologia da Passiflora Incarnata ou simplesmente Flor de 
Maracujá, a Flor da Paixão. (grifo nosso), (UNIMONTES, 2009b) 

Neste relato as coordenadoras contam claramente o tipo de atividade desenvolvida 

pelo grupo de Dança Compassos. Não se pode detectar nenhuma delas, como sendo atividades 

inerentes a um educador físico. Muito menos fazem parte do currículo deste curso ou 

pertencem ao grupo de atividades a serem desenvolvidas dentro da área da educação física. As 

atividades descritas acima como: “Concepção cenográfica e de figurinos, criação e 

apresentação de espetáculos, roteiro de espetáculo (dramaturgia), dança, música e poesia, 

oficina de pintura e tingimento de figurinos [...]” estes conteúdos constam sim do currículo 

dos Cursos de Artes – Teatro, Artes Visuais e Música na Unimontes e em outros cursos de 

artes no Brasil. Como já foi dito os cursos de graduação devem obedecer aos currículos e 

parâmetros nacional elaborados pelo MEC. Então é totalmente equivocado definir estas 

práticas como extensão de um curso de Educação Física, sendo que pela lei elas não são. Um 

projeto de extensão da educação física, de uma só vez, invade o espaço de vários segmentos 

artísticos, lembramos que, para um bom funcionamento da universidade, deveria ser mantida 

uma relação de colaboração entre os diversos cursos, cada um atuando na sua especialidade. 

O referido projeto “Passiflora Incarnata: Uma Proposta de Extensão Cultural 

Através da Dança, do Campus para os Palcos” foi apresentado em nome das professoras: 

Sarah Carine Gomes Aragão, Fernanda de Souza, Cardoso, Janice Guimarães Carvalho, 

Elisângela Chaves, nenhuma delas pertence ao Departamento de Artes da Unimontes. Em 

consulta ao currículo das mesmas na plataforma Lattes, podemos constatar que todas possuem 

graduação em Educação física. Mesmo que tivessem formação em Artes, todos estes 

profissionais, por estarem vinculados ao departamento de educação física, recebem seus 

proventos para exercer suas funções dentro desta especialidade. Ao realizarem atividades para 

produção de espetáculos artísticos, estes profissionais, estão claramente em desvio de função, 

e o mais agravante, é que estão ocupando o espaço que a Unimontes deveria reservar aos 

profissionais vinculados ao departamento de artes. Esta situação abre um precedente perigoso, 

pois, descaracteriza e desqualifica os profissionais das artes. Se esta situação se tornar geral 

dentro da Unimontes, a credibilidade desta instituição poderá ser abalada, uma vez que 

poderemos ter profissionais da matemática realizando projetos de medicina, bem como, 
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profissionais da contabilidade realizando trabalhos na agronomia. Verdadeiras aberrações que 

não podem ocorrer em uma instituição do porte da Unimontes. 

O que se vê é uma apropriação indevida de área de conhecimento e desvio de 

vagas do mercado de trabalho das artes cênicas (dança e teatro) em benefício dos educadores 

físicos. Temos ainda um agravante maior de se tratar de uma instituição pública onde a 

legislação deve ser respeitada sob pena de incorrer em crime de improbidade administrativa 

sobre o qual falaremos adiante. 

É compreensível o fato de algumas pessoas “gostarem de arte”. Entretanto o fato 

de gostar de uma atividade não as qualifica muito menos lhes dá o direito de querer exercer 

profissionalmente esta função, vinculando estas atividades à outra profissão, como no caso a 

formação em educação física. Muito menos agregar ao curso de educação física estas 

atividades, ampliando a área de atuação deste profissional. Isto infringe também questões 

ético-profissionais, ao vincular um projeto que tem como propósito principal a apresentação 

artística e de espetáculos como atividade extensiva da educação física.  

Quantos médicos gostam de arte, tocam algum instrumento como piano ou 

violão? Mas essa formação é extracurricular à área de conhecimento da medicina. Nenhum 

curso de medicina admitiria que no lugar do conteúdo da disciplina anatomia um professor de 

medicina ensinasse seus alunos a tocar piano e não os conteúdos do curso de medicina. Tudo 

isso é questão de ética- profissional. E um artista pela sua formação merece o mesmo respeito 

que um médico ou qualquer outra categoria profissional.  

 

 

4.2. COMPANHIA DE DANÇA SARUÊ 
 

 

Através da RESOLUÇÃO Nº 009/CEPEX/2003, de 31 de janeiro de 2003 a 

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes, aprovou o Projeto “Companhia de 

Dança Saruê. Segundo informações obtidas no site da Pro-Reitoria de Extensão desta 

instituição o objetivo da criação deste grupo foi o seguinte: 

Aliar a dança à produção e ampliação de conhecimentos, à possibilidade de seus 
integrantes e proporcionar ao público em geral a vivência dessas manifestações, 
levando-o a discussão dos costumes de culturas diversas. É um projeto que integra o 
ensino, a pesquisa e a extensão. Apostando nessa tríade o Grupo Saruê pretende 
gerar cada vez mais conhecimentos e ampliar o olhar da academia para a 
comunidade e a produção de cultura popular através da dança. (UNIMONTES, 
2009c) 
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Assim como o Grupo de Dança Compassos, este projeto é vinculado ao 

Departamento de Educação Física e Desporto da Unimontes, e funciona como projeto de 

extensão desta área. Nota-se que apesar de desenvolver atividades claramente artísticas o 

projeto se utiliza sempre da palavra “cultura” para substituir a palavra “arte”. E também como 

o Grupo de Dança Compassos, não se pode detectar que atua visando obter os propósitos da 

educação física, do condicionamento físico, bem estar, saúde ou qualidade de vida. Mas, 

realizam a apresentação de espetáculos. 

Na prática a “Companhia de Dança Saruê”, se utiliza das danças para-folclóricas 

tendo como uma de suas finalidades apresentações artísticas e de espetáculos. Em 

propagandas e divulgações destacam, a sua vinculação ao curso de educação física. Assim 

como o Compassos, é formado quase totalmente por acadêmicos deste curso, que se intitulam 

“bailarinos” ou dançarinos:  

Institucionalizado como projeto permanente, aprovado pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CEPEx), o Grupo de Danças Parafolclóricas Saruê, da 
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), completa quatro anos de 
atividades neste primeiro semestre de 2007. Para marcar a data, será apresentado o 
espetáculo “Saruê Mostra a Cara do Brasil”, 

ESCOLA DE DANÇA – O professor José Roberto Sales ressalta que a iniciativa 
também funciona como escola de dança: “Há pessoas da comunidade e da própria 
Universidade que não fazem parte do grupo de dançarinos do Saruê, mas 
participam freqüentemente dos ensaios pelo simples interesse em aprender a 
dançar”. (UNIMONTES DIVULGAÇÃO SARUÊ, 2007a, grifo nosso) 

Também na prática, este grupo cria, interpreta e executa obras e espetáculos de 

caráter Artístico Cultural para efeito de exibição e divulgação pública. Se utilizam de meios 

de comunicação de massa e apresentam-se em locais onde se realizam espetáculos de diversão 

pública. Todas estas atividades são inerentes ao artista, conforme a lei. 

A “Companhia de Dança Saruê” também vincula atividades artístico-culturais à 

área da educação física, utilizando-se de toda a infra-estrutura física e financeira da 

universidade. A instituição paga carga horária aos professores dos referidos projetos para 

desenvolver atividades artísticas de dança para-folclóricas, conforme a Resolução Cepex 

009/2003:  

Resolve: 

Art. 1º. Aprovar o Projeto Companhia de Dança Saruê. 

Art. 2º. Para o referido Projeto será indicado apenas um coordenador e a carga 
horária do pessoal envolvido no Projeto deverá ser no máximo 20 horas. 
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Art. 3º. Deverá ser encaminhado relatório de atividades físico financeiras ao final de 
cada trimestre. (UNIMONTES, 2003b, Grifo nosso). 

Também representa a universidade, e especificamente o curso de educação física, 

fazendo apresentações de espetáculos artísticos. E como já foi dito, sempre evitando 

estrategicamente as palavras “arte” e “artísticas”, substituindo-as por “cultura”. Porém, na 

prática desenvolvem conteúdos e atividades artístico-culturais, com finalidade de 

apresentação pública de espetáculos. Atividades estas inerentes ao artista cênico e não ao 

educador físico. 

Um exemplo foi a apresentação realizada no IX Encontro da Rede Mineira de 

Propriedade Intelectual - II Seminário de Propriedade Intelectual da Unimontes, no dia 

29/05/2008, como divulgado no dia 20/09/2007, como parte da Programação cultural, 

aparecendo como um dos destaques do 1º Fórum de Ensino, Pesquisa e Extensão:  

Além do Coral Universitário, estão entre as atrações culturais os grupos ‘Roda de 
Choro’, Camerata de Violões, ‘Tambor e Arte’ e Orquestra de Câmara, todos 
vinculados ao Departamento de Artes, do Centro de Ciências Humanas (CCH). Já os 
grupos ‘Compassos’ e ‘Saruê’, ambos coordenados pelo Departamento de Educação 
Física e do Desporto, realizarão as performances da dança. (UNIMONTES 
DIVULGAÇÃO SARUÊ, 2007b) 

Aqui equivocadamente arte e educação física foram colocadas como atividades 

semelhantes, entretanto, pela legislação do Ministério da Educação e do Trabalho não são.  

No dia 19 de abril de 2007 em notícia divulgada pela Unimontes em seu site 

oficial, para promover o Grupo Parafolclórico Saruê, diz que este grupo faz: 

[...] apresentações em eventos institucionais - seminários, palestras, encontros, 
fóruns e jornadas científicas -, além de shows em Minas Gerais e na Bahia. Em 2005 
e 2006, a companhia se apresentou no Festival Internacional do Folclore de Montes 
Claros. (UNIMONTES DIVULGAÇÃO SARUÊ, 2007a, grifo nosso) 

Nesta mesma matéria, o coordenador do Grupo Parafolclórico Saruê diz que o 

projeto funciona como “escola de dança”. Como já foi dito, no Brasil, o único curso que 

forma professores de dança são os cursos superiores de licenciatura em Dança. Os cursos de 

Educação Física não formam bailarinos, dançarinos, ou professores de dança e sim 

educadores físicos. A Lei 6.533/1978, que regulamenta a profissão do artista, e esta exclui o 

profissional de educação física, pois, este não pertence a esta área: 

[...] o bailarino ou dançarino pode optar pela dança clássica, moderna , 
contemporânea , folclórica , popular ou shows ;  e pode ministrar aulas de dança em 
academias ou escolas de dança , reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação , 
obedecidas as condições para registro como professor; (BRASIL, 1978a).  
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Nota-se aí uma desvirtuação do enfoque do educador físico que deveria promover 

o bem estar e a saúde, alem da tentativa em agregar para esta área as atividades artísticas e de 

espetáculos, que não são inerentes a sua profissão. 

O grupo Saruê desenvolve e executa atividades artísticas e não voltadas ao 

condicionamento físico, ao bem estar e a saúde. Analisando a atuação deste projeto, não 

pudemos detectar uma abordagem e um enfoque da educação física nesta área. Sendo também 

equivocadamente vinculado como extensão da educação física. 

Não detectamos algum evento em que o grupo de Danças Saruê houvesse 

cobrado, diretamente, pelas apresentações dos seus espetáculos. Este fato, porém, não o isenta 

de estar atuando na área de conhecimento da arte e não do educador físico. Muito menos 

ameniza o fato de estar infringindo a ética e a equidade da legislação profissional. 

 

 

4.3. ALEGRIA E CIA DOUTORES DO RISO 
 

 

Em 28 de novembro de 2003, através da RESOLUÇÃO Nº 202/CEPEX/2003, 

foi aprovado o Projeto “Alegria e Cia. Doutores do Riso”, que segundo esta deveria ser 

desenvolvido pelo Departamento de Educação Física e do Desporto, do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde, da Universidade Estadual de Montes Claros –UNIMONTES. 

Resolve: 

Art. 1º - Aprovar o Projeto “Alegria e Cia. Doutores do Riso”, a ser desenvolvido 
pelo Departamento de Educação Física e do Desporto, do Centro de Ciências 
Biológicas e da  Saúde, da Universidade Estadual de Montes Claros. 
(UNIMONTES, 2003c, grifo nosso).  

Segundo o site da Pro-Reitoria de Extensão desta instituição, o objetivo deste 

grupo é: “Proporcionar vivências lúdicas às pessoas hospitalizadas, através do 

desenvolvimento de atividades de lazer e recepção”. (UNIMONTES, 2009c). Não é muito 

claro ai, qual o enfoque do educador físico nesta questão, se eles vão atuar como professores 

de ginástica, por exemplo.  

Observando as práticas e atividades desenvolvidas pelo grupo “Alegria e Cia. 

Doutores do Riso”, estes desenvolvem atividades artísticas de teatro e circo cujo palco de 

apresentação são hospitais. Neste espaço, eles interpretam personagens e desenvolvem 

atividades circenses. Atuam como artistas, desenvolvendo atividades inerentes à atores e 
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palhaços, onde apresentam espetáculos e intervenções teatrais. Estas atividades não são 

atividades de educadores físicos, muito menos desta área. Segundo o Decreto de Lei nº 82.385 

de 05 de outubro de 1978 e Quadro Anexo que regulamenta a Lei do Artista:  

Ator é aquele que cria, interpreta e representa uma ação dramática, baseando-se em 
textos, estímulos visuais, sonoros ou outros, previamente concebidos por um autor 
ou criados através de improvisações individuais ou coletivas. [...] Palhaço é aquele 
artista que realiza pantomimas, pilhérias e outros números cômicos, comunicando-se 
com o público por meio de cenas divertidas; caracteriza-se através de roupas 
extravagantes e empregando máscara constante individual e intransferível ou 
disfarces cômicos, para apresentar os seus números; orienta-se por instruções 
recebidas ou pela própria imaginação, fazendo gestos característicos, podendo se 
apresentar só ou acompanhado. (BRASIL, 1978a) 

Em notícia divulgada no site da Unimontes em 19/08/2009, a respeito do projeto:  

DOUTORES DO RISO – Um dos destaques do processo de humanização é o 
projeto “Doutores do Riso”. Um grupo de 13 pessoas – todas voluntárias – visita o 
hospital diariamente, apresentando intervenções teatrais e brincadeiras, com o 
objetivo de entreter os usuários e também os servidores. 

“A proposta não é simplesmente levar o teatro para o hospital, mas levar a alegria. 
Para isso, usamos a irreverência do palhaço”, afirma a coordenadora do grupo 
“Doutores do Riso”, professora Claudiana Bauman, do departamento de Educação 
Física e do Desporto da Unimontes. 

Ela revela que, além de três professoras, o projeto conta com a participação de 
acadêmicos dos cursos de Educação Física, Serviço Social, Enfermagem e 
Medicina. “Eles são artistas. Mas cada um procura usar suas habilidades para 
proporcionar alegria ao próximo”, complementa a professora Claudiana Bauman. 

No início de agosto, o projeto do grupo ‘Doutores do Riso’ foi apresentado no II 
Seminário Nacional de Humanização, realizado pelo Ministério da Saúde, em 
Brasília/DF. O GTH contou com 18 representantes no evento, que teve como tema 
“Trocando experiências; Aprimorando o SUS”. (DIVULGAÇÃO UNIMONTES 
DOUTORES DO RISO, 2009a, grifo nosso)  

Nesta matéria são fornecidos alguns dados com relação ao trabalho desenvolvido 

pelo Grupo Doutores do Riso do Curso de Educação Física da Unimontes. Precisamos 

verificar se todos são realmente “voluntários” no projeto. Uma vez que, se professores ou 

coordenadores deste projeto, estiverem recebendo carga horária da universidade, não estarão 

mais na categoria de “voluntários”.  

Todas as pessoas podem realizar trabalhos artísticos voluntários, pois, não estão 

vendendo um produto profissional. O voluntariado implica em não se beneficiar direta ou 

indiretamente de determinada ação, ofício ou trabalho. Qualquer favorecimento descaracteriza 

as ações voluntárias.  
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No Brasil há diversos grupos (sem formação em artes cênicas - teatro ou circo) 

que desenvolvem a linguagem teatral em hospitais, muitos ligados a cursos de medicina, 

enfermagem, direito ou entidades religiosas dentre outros diversos. Porém estes projetos são 

desenvolvidos de forma voluntária e não profissional. Somente aqueles com formação em 

teatro ou circo e que possuam DRT do Sindicato dos Artistas SATED, ou possuam formação 

técnica ou superior na área teatral podem atuar profissionalmente. 

Segundo os “Doutores da Alegria”, Grupo formado por atores e artistas 

profissionais, pioneiros em desenvolver este tipo de atividade no Brasil: 

[...] Sistematização do trabalho do palhaço no hospital: quem foi mesmo que 
começou tudo isso? Foi um artista. Um profissional de teatro que dominava a 
linguagem do palhaço e resolveu estender sua ação como ator para além dos palcos. 
Foi então para os hospitais. Uma platéia atípica: crianças internadas, seus familiares 
e todos os profissionais que lá trabalham .... . (DOUTORES DA ALEGRIA, 2003) 

O “Doutores da Alegria” relembra ainda o seu princípio original: 

[...] Vamos aos hospitais da mesma maneira que a um teatro. Realizar nosso 
espetáculo. Ficamos em cena por, no mínimo, quatro horas. E no hospital tudo vira 
palco. (DOUTORES DA ALEGRIA, 2003) 

Segundo pesquisa divulgada pelos Doutores da Alegria e de Instituições em todo 

o mundo que desenvolve trabalhos semelhantes de palhaços em hospitais, na França, Estados 

Unidos, Canadá, Alemanha, Colômbia, Brasil, dentre outros, pelo menos 56% das 

organizações exigem algum tipo de especialização formal na área das artes cênicas ou da 

máscara do palhaço. Chamamos de formal: curso de teatro, curso específico de palhaço e 

curso acadêmico de artes cênicas (DOUTORES DA ALEGRIA, 2003). 

Porém, o Grupo Doutores do Riso da Unimontes vincula estas atividades ao 

profissional de educação física. Eles também fazem apresentações e shows ARTISTICOS-

CULTURAIS em eventos, seminários e outros, além de ministrar oficinas como profissionais. 

Acreditamos que o referido projeto tenha sido aprovado apenas por 

desconhecimento da legislação. Tanto por parte, das câmaras, comitê de ética e da própria 

Pró-Reitoria de Extensão da universidade. Pois o teatro e o circo não pertencem ao âmbito da 

educação física como nos faz parecer este projeto.  

A autonomia das universidades vai até o ponto em que esta não está prejudicando 

diretamente a terceiros. No caso, os profissionais de Teatro e Dança, e sua respectiva 

formação acadêmica, estão sendo diretamente lesados moralmente e civilmente, tendo sua 
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formação acadêmica banalizada e desrespeitada. Reiteramos que isto está indo contra a 

Legislação Federal, no caso a Lei 6.533, a lei do artista profissional. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A lei 9.696 de 01/09/1998 regulamentou a profissão da educação física, e criou o 

respectivo Conselho Federal de Educação Física, CONFEF, porém ela é muito genérica e 

superficial ao tratar e definir este profissional, bem como as suas competências: 

Art. 3o Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, 
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, 
planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, 
realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e 
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas 
áreas de atividades físicas e do desporto. (BRASIL, 1998, grifo nosso) 

Tudo isso acabou gerando inúmeras, interpretações equivocadas desta lei. Pois ela 

não define quais são estas atividades físicas. Segundo Strazzacappa (2006), desde 2000, os 

referidos conselhos, baseando-se numa leitura errônea dessa lei, viram-se no direito de autuar 

as diversas academias e escolas de dança que não possuíssem professores de dança filiados ao 

CONFEF. O primeiro equívoco se dá ao se exigir a filiação de profissionais de outra área de 

formação e atuação – no caso a dança – em seu Conselho. O segundo, considerar e incluir a 

dança como mera “atividade física”. Isto acabou gerando a revolta da classe artística e em 

inúmeros processos judiciais e mandatos na justiça contra os Conselhos Regionais e Federais 

de Educação Física. 

A questão é polêmica e muitos profissionais de educação física são contra as 

ingerências destes conselhos. Sobre estas questões nos escreve alguns profissionais de 

educação física: 

Há alguns anos têm havido constantes debates no Brasil entre estes dois campos - 
dança e educação física, cada qual defendendo seus próprios interesses, 
características e formações específicas. Sobre isso nos fala FERRAZ (2000, p.14-
15): "Há uma tensão inegável entre os profissionais destas duas áreas, ou seja, os 
intelectuais e professores de dança consideram os profissionais da Educação Física 
incapacitados para trabalhar este conteúdo, por o fazerem, geralmente, de maneira 
acrítica e superficial, enfatizando a abordagem tecnicista da mesma, e do outro lado, 
os profissionais da Educação Física, se consideram no total direito em desenvolver 
este conteúdo devido a sua formação acadêmica, por ter estudado anatomia, 
cinesiologia, atividades expressivas e lidar diretamente com o movimento" 
(ALMEIDA E GUTIERREZ, 2006). 

Esta tensão entre a educação física com as artes cênicas corporais, principalmente 

a dança começou após a regulamentação dos profissionais de educação física em 1998. E 

piorou após a publicação da resolução n° 046/2002 que tentava ampliar as áreas de atuação da 

educação física, o que, conseqüentemente, diminuía os espaços de outros profissionais. Houve 

uma grande manifestação contrária a este intuito. Mesmo porque, cabe à legislação federal 
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regulamentar a profissionalização no Brasil, e uma simples resolução do Conselho de 

Educação Física não pode ir contra esta legislação. Os profissionais de dança, principalmente, 

se posicionaram contra a colocação da dança como área da Educação Física, mesmo que 

como instrumento. Afirmando que o CONFEF é incompetente para legislar, fiscalizar, 

orientar e emitir normas sobre outra categoria profissional que não está agregada por lei à sua 

área. Pois a dança já era regulamentada pela Lei 6.533/78, a lei do artista. Mesmo assim, os 

Conselhos Federais e Regionais de educação Física passaram a fiscalizar e multar 

indiscriminadamente as academias de dança em todo o país. Gerando muitos protestos e 

mandatos de segurança contra a área da educação física e a favor dos artistas de dança.  

A lei que rege o bailarino ou dançarino afirma que: “pode ministrar aulas de dança 
em academias ou escolas de dança, reconhecidas pelo Conselho Federal de 
Educação, obedecidas às condições para registro de professor” (Decreto nº. 
82.385/1978). Afirmam a Associação de Bailarinos, endossado pelo Juiz de Direito 
Jamil R. J. Oliveira (2001.34.00.031582-3, Ação Civil Pública) que são inverídicas 
as afirmações que apontam o desconhecimento dos professores de dança na área 
biomédica. Os profissionais de dança vêem que o único motivo para esta ampliação 
é aumentar a reserva de mercado à E.F. não tendo nenhum argumento justificável 
para esta ação. Neste julgado foram exaustivas as provas que apontaram que os 
profissionais de dança possuem um conhecimento especializado e tem maior 
competência para atuar na área de dança. Na sentença o Sr. Juiz de Direito Jamil 
Rosa de Jesus Oliveira da 14ª Vara Federal – DF declarou a inexistência jurídica do 
CREF7/DF, como entidade de fiscalização de profissão e, em conseqüência, por ser 
essa sua pretensa finalidade institucional, determinou o cancelamento do seu 
registro. Além de impor ao Conselho a abstenção da prática de qualquer ato 
concernente à fiscalização, registro e sanções aos profissionais de danças e de artes 
marciais, e às academias de danças e de artes marciais. Cabe lembrar que o 
CREF7/DF entrou com recurso da decisão do juiz de 1° grau de jurisdição, e o 
desembargador suspendeu o cancelamento de registro até o trânsito em julgado, no 
entanto, manteve a abstenção do CREF7/DF em atuar na área de dança e artes 
marciais. 

A decisão atingiu a resolução 046/2002 por inteiro, o que já era de se esperar já que 
ela (resolução) exorbitou os limites legais da lei que criou a autarquia indireta.. 
(ALMEIDA E GUTIERREZ), 2006. 

Ainda segundo Strazzacappa, especificamente tratando sobre a questão da Dança 

versus Educação Física: 

A dança e a educação física passam por um momento polêmico que tem gerado total 
indignação na área da primeira e um grande desconforto da segunda. A questão se 
concentra na habilitação do profissional para o ensino da dança. [...] O que precisa 
ser esclarecido é que a dança é uma área de conhecimento autônoma e que consiste 
na mais antiga das manifestações artísticas. De todas as artes, a dança é a única que 
dispensa materiais e ferramentas, dependendo só do corpo. Por isso dizem-na a mais 
antiga, aquela que o ser carrega dentro de si desde os tempos imemoriais”(Portinari 
1989, p.11). Embora a dança e a educação física possuam interfases, como o corpo e 
o movimento humano, isso não lhes concede o direio de subjulgar uma à outra. Elas 
podem se relacionar de maneira interdisciplinar, porém conhecendo e respeitando 
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muito bem suas singularidades e competências. (STRAZZACAPPA, 2006 p. 104 e 
105). 

Sobre a polêmica e disputa entre as Artes e a Educação Física, inicialmente 

envolvendo apenas área de dança no Brasil, nos escreve Lobato e Pereira, no artigo: “Dança e 

Educação Física no Brasil: questões polêmicas”: 

A Educação Física e a Dança apresentam-se como áreas distintas do conhecimento 
humano. Tanto a área de dança quanto a de educação física possuem um corpo de 
conhecimento específico, o que pode ser observado pela existência de cursos de 
graduação e de pós-graduação tanto de um quanto de outro no país. Mas esta 
distinção vem acompanhada de disputas de ambas as áreas pelo estabelecimento de 
suas fronteiras quanto ao seu próprio objeto de estudo e ao seu campo de atuação na 
sociedade. (LOBATO E PEREIRA, 2006) 

As autoras apontam ainda as similaridades e diferenças entre as duas áreas: Entre 

as similaridades, estão a utilização e movimentação do corpo como foco principal, ou seja, 

ambas são atividades corporais. Questão que segundo elas também apontada por diferentes 

autores. Para BRAUN e SARAIVA (2000), a dança e a Educação Física "têm em comum o 

movimento corporal humano" (p. 557); para SOUZA NETO (1992) é "o homem no contexto 

das atividades corporais" (p. 4) que aproxima as duas áreas e para GASPARI (2005) tanto 

uma quanto a outra área "utilizam a expressão corporal como linguagem" (p. 11). Ao defender 

que a dança é o pensamento do corpo, KATZ (1994) diz que é justamente essa característica 

que a diferencia de outros movimentos que o corpo faz como a ginástica, a mímica e os 

esportes. Em suas palavras: "Quando se entende a dança como um pensamento do corpo, este 

é o primeiro ganho: consegue-se diferenciá-la de todas as outras construções que um corpo 

faz com o movimento" (p. 2). Pode-se dizer que a dança não se reduz à parte motora do 

movimento. Mas, atrelado ao movimento, não se pode negligenciar o caráter artístico da 

dança (KATZ, 1994), onde há o desenvolvimento estético, com grande carga expressiva da 

movimentação corporal. MACARA (1987) concorda ao dizer que enquanto a educação física 

constitui-se como "essencialmente ginástico-desportiva", a dança é "uma atividade 

essencialmente artística" (p. 73), em que são veiculados elementos como a criatividade e a 

expressividade (GASPARI, 2005). (LOBATO E PEREIRA, 2006) 

Ao colocar a dança como um dos possíveis instrumentos a serem usados pelo 

educador físico para atingir o seu objetivo profissional, que é educar fisicamente com 

propósitos de saúde, bem estar, condicionamento físico, o CONFEF, não foi muito claro. O 

que pode levar a uma interpretação equivocada da lei por muitos profissionais da área. 
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O fato concreto é que, embasado em toda a legislação federal e mundial, um curso 

de educação física não forma ou qualifica um bailarino, dançarino ou professor destas 

atividades artísticas. Principalmente para apresentações de espetáculos. Um curso de 

educação física não substitui ou é similar a um curso de graduação em dança. 

Tentando resolver estas questões polêmicas, tramita atualmente na Câmara o 

Projeto de Lei no 1.371 de 2007, da Deputada Alice Portugal, que pretende limitar a atuação 

dos profissionais e conselhos de educação física no Brasil. Determinando que os conselhos 

regionais e federal de Educação Física não podem fiscalizar e nem exigir o registro de 

profissionais de dança, capoeira, ioga, artes marciais e pilates. A Comissão de Educação e 

Cultura já aprovou e agora tramita em fase conclusiva. 

No presente estudo, após analisar toda a legislação Brasileira, em consonância 

com a Organização Internacional do Trabalho, no que se refere aos profissionais de Educação 

física (bacharéis e licenciados) e de Artes Cênicas (bacharéis e licenciados em dança e 

teatro) podemos afirmar que com certeza não há qualquer similaridade ou vinculação 

específica entre estas áreas do conhecimento.  

A única similaridade entre as artes cênicas, (tanto o teatro, quanto a dança e o 

circo) e a educação física é que os profissionais destas áreas têm como prioridade a atuação 

sobre o corpo humano, como já foi dito por outros autores, porém, com propósitos e objetivos 

completamente diferentes. 

O educador físico intervém buscando estabelecer propósitos educativos, de 

condicionamento físico, socialização, bem estar e saúde. Esta intervenção não tem como 

propósito a criação de produções artísticas ou de espetáculos, principalmente, quanto a 

apresentações públicas destes eventos. Estas atividades são inerentes ao artista cênico de 

dança e teatro. Um curso de Educação Física não qualifica um profissional como artista 

cênico de dança e teatro (seja bacharel ou licenciado), seja ator, bailarino, dançarino, diretor 

de dança ou teatro, ou professor destas atividades.  

O Artista Cênico (bacharel ou licenciado em dança e teatro) prepara e se prepara 

trabalhando a corporeidade com objetivos artísticos-culturais, com propósitos educativos, 

sociais e ainda para apresentações de espetáculos cênicos, se utilizando de diversos elementos 

para este fim como: iluminação, cenários, figurinos, adereços, dramaturgia textual ou gestual, 

voz, sonoplastia. Estes conteúdos integram, direta ou indiretamente, o currículo dos cursos de 

dança e teatro, para formar os profissionais para atuar nesta área. Para a formação superior 

existem cursos específicos de graduação tanto em Teatro, quanto em Dança (bacharelados e 

licenciaturas). 
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Como foi apresentado, a legislação não atribui ao educador físico o direito de 

atuar também como artista cênico, profissão esta, regulamentada pela lei 6.533/78. E 

apontando possíveis similaridades entre estes profissionais vimos que eles têm em comum 

apenas a questão de trabalharem com a corporeidade humana. Porém, cabe ressaltar que assim 

como os artistas cênicos de dança, teatro e circo outros profissionais também trabalham e 

atuam sobre corpo humano. Fora da área artística, na área da saúde, por exemplo, além dos 

educadores físicos, os fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, dentistas, fonoaudiólogos, 

dentre outros, também intervém profissionalmente direta ou indiretamente sobre o corpo. 

Porém, com propósitos e intencionalidades diferentes o que caracteriza cada uma destas 

profissões. Mesmo porque, não tem nenhum fundamento dois profissionais, com formações 

diferentes exercerem na prática a mesma função. 

O próprio conceito de corpo tem várias definições e significações, definidas 

muitas vezes pela abordagem que cada profissão atua sobre esse elemento. Ou seja, “corpo” 

na química, tem um significado, na física, matemática ou teologia outro. Por exemplo, o 

dicionário on line da língua português, define corpo como: 

Corpo 

s.m. Qualquer substância material, orgânica ou inorgânica: corpo sólido. / Parte 

material do animal, especialmente do homem (por opos. a espírito). / Cadáver: 

autópsia de um corpo. / Parte principal e central de certos objetos: corpo central de 

um edifício. / Conjunto de pessoas que exercem a mesma profissão: corpo docente. / 

Estatura, robustez: corpo de atleta. / Anatomia. Designação de certos órgãos de 

constituição especial: corpo cavernoso. / Tipografia. Medida dos caracteres 

tipográficos, expressa em pontos: livro composto em corpo 7. / Militar. Conjunto de 

militares que compõem um quadro, uma arma, um exército: corpo de infantaria. // 

Corpo da guarda, local onde estacionam os soldados que formam a guarda, exceto 

o sentinela. // Corpo de baile, conjunto de dançarinos em um teatro. // Corpo de 

Deus, a festa do Santíssimo Sacramento, que se celebra na quinta-feira imediata ao 

domingo da Trindade. // Corpo diplomático, conjunto de funcionários que 

representam os Estados estrangeiros junto a um governo ou a uma organização 

internacional (analogamente, diz-se corpo consular). // Bras. Pop. Fechar o corpo, 

fazer orações e benzeduras para tornar o corpo invulnerável a facadas, tiros, 

feitiços etc.; ingerir bebida alcoólica para tornar o corpo imune a doenças. // Bras. 

Fam. Tirar o corpo fora, esquivar-se habilmente de algum encargo. // &151; Loc. 

adv. Corpo a corpo, em luta corporal, sem uso de armas: enfrentaram-se corpo a 

corpo. // De corpo e alma, completamente, inteiramente. 

Nota-se que fora da academia, até mesmo uma benzedeira atua sobre o corpo 

humano, no popular para “fechar o corpo”. Assim como um médico legista também o faz, 

através de uma autópsia. Por isso, é importante ressaltar que o que diferencia os profissionais 

que atuam sobre o corpo são os propósitos e objetivos que cada um deles pretende alcançar 

com a sua intervenção. Um profissional da área da saúde como um educador físico, por 
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exemplo, pretende promover o bem estar e a saúde. Já o da área artística utiliza o corpo como 

suporte, e trabalha a corporeidade buscando para dar vida e significação para expressar a sua 

arte. Assim como um músico utiliza um violão ou um piano; um artista plástico uma tela de 

pintura; o ator, bailarino e artista de circo utilizam o corpo. Esse é seu instrumento básico de 

trabalho para se expressar. 

Tendo o ator de teatro o corpo como seu instrumento fundamental de trabalho, não 
como operário que oferece sua força como mercadoria, mas o corpo expressivo, que 
é linguagem, que fala em cena. [...] O corpo do ator, antes de mais nada precisa ser 
expressivo , expressar as emoções, e não necessariamente ser musculoso, altamente 
trabalhado em termos de ginástica. O corpo expressivo é aquele que Peter Brook 
relaciona como algo inerente ao teatro sagrado. (PRÓCHNO, 1999, p.218) 

Rudolf (Jean-Baptiste Attila) Laban, também conhecido como Rudolf Von 

Laban Dançarino, coreógrafo, considerado por muitos como o maior teórico da dança do 

século XX e como o "pai da dança-teatro". Cuja vida foi dedicada ao estudo e sistematização 

linguagem do movimento em seus diversos aspectos: criação, notação, apreciação e educação.  

O artista nada tem a julgar, cabe-lhe retratar e, do ponto de vista da representação 
teatral, deve se concentrar na expressividade de suas ações corporais. As formas e 
ritmos de nossos movimentos são poderes através dos quais podem ser realizadas 
ações práticas; no entanto, contém também fortes doses de energia geradora que dão 
lugar a reações de conseqüências, ou benéficas ou desastrosas. A atividade 
mediadora do ator exige alto nível de veracidade. O ator, o mímico ou o bailarino 
competentes revelam de maneira extraordinária a possibilidade de expressar os 
valores da veracidade com todas as complicações, por meio das ações corporais. A 
mímica e o teatro introduzem o espectador nas realidades da vida interior, e no 
mundo latente dos valores. As tentativas de compreender o mundo pelo naturalismo 
e pelo realismo materialista estão destinados a fracassar. (LABAN, 1978). 

Laban ainda diz na sua publicação “O Domínio do Movimento” organizado por 

Lisa Ullmann que o homem se movimenta a fim de satisfazer uma necessidade, que esta 

movimentação tem o objetivo de atingir algo.  

Ao retratar um personagem, um ator tem não apenas que ser capaz de espelhar a 
organização geral dos esforços do dito personagem, como também ter a habilidade 
para transmitir o desenrolar das suas atitudes internas, no transcurso dos 
acontecimentos da peça. (LABAN, 1978). 

A questão das Artes Cênicas versus a Educação Física, ainda levanta polêmicas, 

mas, que segundo Strazzacappa (2006), acabou despertando uma organização inédita e de 

resistência na dança, por exemplo, e nos seus diversos setores de atuação, unida e lutando por 

uma causa comum. Abriu espaço para outras discussões que ainda permeiam e dividem a 

classe. O Fórum Permanente de Dança se constituiu como uma associação jurídica em forma 

de colegiado com representantes de diversas regiões do Brasil, com sede em Brasília. Outro 
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ponto importante é o Plano Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Dança. Tudo isso 

representando um fortalecimento político para a Área da Dança. 

O Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC, reunido em Sessão Ordinária, 

em Brasília, em 16 e 17 de junho de 2009, publicou na Imprensa Oficial, a “Monção 17” de 

apoio aos profissionais da área da dança no país:  

Considerando que a Dança é uma linguagem artística autônoma no campo do 
conhecimento; Considerando a importância da Dança como forma de expressão 
artística cultural no Brasil; Considerando que, segundo dados do IBGE, a Dança é a 
segunda atividade artística mais disseminada no território: 56% dos municípios 
brasileiros abrigam grupos de dança;Considerando que o Ensino da Dança tem suas 
próprias Diretrizes Curriculares organizadas pelo Ministério da Educação – MEC e 
pertence área de ARTES; e Considerando que a CAPES do MEC, define a Dança na 
área das Ciências Humanas e Sociais, enquanto que a Educação Física está 
enquadrada no campo das Ciências Biológicas e da Saúde, Apóia os profissionais de 
Dança na luta contra indevidas ingerências do Conselho Federal de Educação Física 
– CONFEF; Repudia qualquer tentativa deste Conselho de legislar, regulamentar e 
fiscalizar artistas-professores de dança em cursos livres e no ensino formal... 
(MINC, BRASIL, 2009) 

Cabe ressaltar ainda, neste estudo que apesar das semelhanças, da origem e dos 

propósitos parecidos e dos conceitos, das similaridades e da arte oriental colocar a dança e o 

teatro como sendo a mesma coisa, e da própria dança-teatro permear estes caminhos 

semelhantes. Perante a legislação brasileira e o mundo ocidental, tanto a dança quanto o teatro 

se apresentam também como áreas de conhecimento distintas dentro das artes, assim como a 

música, a pintura e outras. E apesar de na contemporaneidade muitas vezes todas as artes se 

mesclarem e se juntarem em novas possibilidades de criação de espetáculos e obras artísticas 

híbridas, a formação nas diferentes áreas deve ser respeitada.  

Nosso estudo aborda conjuntamente a dança, o teatro e o circo, primeiramente 

porque aqui são vítimas de tentativa de apropriação por parte da educação física. Segundo, 

pelas semelhanças que levam a esta tentativa de apropriação isto é o uso do corpo para 

expressar a arte. Terceiro por serem “Artes Cênicas” e terem a mesma regulamentação 

federal. Tanto os profissionais de Teatro, quanto de Dança e o Circo são regulamentados pela 

Lei 6.533/78. E por último, denunciar que, apesar das inúmeras leis, além da dança, a 

educação física está tentando se apropriar de outras formas de arte que têm o corpo como 

forma de expressão.  

Voltando ao nosso universo e objeto de estudo: os grupos artístico-culturais 

vinculados ao departamento de Educação Física da Unimontes, nos parece ferir a ética e a 

regulamentação profissional das artes, em todas as esferas, além de ser um desrespeito à 
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legislação Federal, dos Ministérios do Trabalho e Emprego – através do descumprimento da 

CBO - Classificação Brasileira de Ocupações –, quanto do Ministério da Educação – MEC. 

Enquanto o resto do país já está buscando atuar conforme a lei, com a criação de 

novos cursos nas áreas de artes. Na Unimontes, além de tentar se apropriar da dança, o curso 

de educação física tenta vincular atividades artísticas de teatro e circo como extensivas à sua 

formação. Isto é um erro profissional, ético-moral e legal dentro da academia. Pois, os 

referidos projetos artísticos de dança e teatro não têm o direito de existir vinculados ao curso 

de educação física. Como já citado a extensão não pode sobrepor ou substituir a graduação e 

vice-versa. Principalmente, quando não abordam a área de formação e de conhecimento 

pertinentes aos profissionais envolvidos. Ainda, não deve ser usada para ampliar o mercado 

profissional de um curso em detrimento do outro. Dentro das universidades, o ensino, a 

pesquisa e a extensão devem trabalhar de forma indissociável. Elas se complementam. 

Os projetos de extensão vinculados a determinados cursos de graduação devem 

ser desenvolvidos para ampliar a pesquisa e o conhecimento dos graduandos destes cursos na 

sua área de abordagem de atuação. Além disso, devem obedecer a parâmetros nacionais 

estabelecidos para as extensões universitárias, inclusive dentro da Unimontes, que segundo a 

Pro-Reitoria de Extensão: 

A Unimontes implementa as atividades de Extensão, em consonância com as 
políticas discutidas e sugeridas pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras. Por conseguinte, a Universidade reconhece as 
seguintes diretrizes definidas pelo Plano Nacional de Extensão como orientadoras 
das atividades de extensão: [...] . Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão - 
nenhum projeto de Extensão pode estar dissociado do processo de produção do 
conhecimento e formação de profissionais [...] (UNIMONTES EXTENSÃO, grifo 
nosso) 

Segundo o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras através da publicação: “EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: ORGANIZAÇÃO E 

SISTEMATIZAÇÃO (2007)”, todas as ações de Extensão Universitária devem ser 

classificadas em Áreas do Conhecimento, tendo por base as definidas pelo CNPq. O 

documento salienta ainda que, no sistema de informação, as áreas podem ser correlacionadas 

à proposta de ação ou ao departamento ou setor da universidade que origina a ação. Esse 

vínculo é preestabelecido pela instituição ao fazer seu cadastro no sistema. Assim, como os 

departamentos de uma faculdade de medicina são, quase todos, correlacionados à área 

do conhecimento Ciências da Saúde, todas as ações desses departamentos levarão, 

automaticamente, essa vinculação. (COOPMED, 2007, grifo nosso) 
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Esta publicação estabelece ainda áreas temáticas e linhas de extensão, e fornece a 

classificação das ações de Extensão Universitária, agrupadas por assunto, e formas de 

operacionalização mais freqüentes. Destas colocamos dois exemplos, retirados da publicação 

citada do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, 2007: 

 

Exemplo-1 

 

o 
 
Linha de Extensão 

Formas de operacionalização mais freqüentes 

2006 – Artes cênicas Dança, teatro, técnicas circenses, performance; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; 
memória, produção e difusão cultural e artística. (grifo 
nosso) 

 
 
 

Exemplo-2 
 

o 
Linha de Extensão Formas de operacionalização mais freqüentes 

8. 
2006 – Esporte e lazer Práticas esportivas, experiências culturais, atividades físicas e vivências 

de lazer para crianças, jovens e adultos, como princípios de cidadania, 
inclusão, participação social e promoção da saúde; esportes e lazer nos 
projetos político-pedagógico das escolas; desenvolvimento de 
metodologias e inovações pedagógicas no ensino da Educação Física, 
Esportes e Lazer; iniciação e prática esportiva; detecção e fomento de 
talentos esportivos. 

(COOPMED, 2007, p. 28 e 30) 

 

Lembremos que o profissional de Educação Física não se enquadra ou é 

correlacionado como pertencente, nem atuante na linha de extensão de Artes Cênicas. Assim 

sendo, não se justifica um curso de Educação Física querer desenvolver e vincular projetos de 

extensão completamente alheios à sua formação e Área de Conhecimento, além de serem 

diferentes da sua área temática e linha de extensão, como está tentando o Curso de Educação 

Física da Unimontes, através dos projetos de extensão vinculados ao departamento de 

educação física: Grupo de dança Compassos, Grupo de danças Parafolclóricas Saruê e Grupo 

de teatro Doutores do Riso. Tais projetos se enquadram na linha de extensão de artes cênicas, 

e como tais, deveriam estar vinculados ao Departamento de Artes. 

A falta de uma fiscalização efetiva por parte do SATED/MG, Sindicato dos 

Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversões, ou da Federação de Arte Educadores do 

Brasil – FAEB, que atua na questão dos professores de Artes (Dança, Teatro, Visuais, Música 

e Áudio-visuais) é um dos problemas encontrados na região, pois, esta não possui uma 

representação sindical e profissional local.  
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Essa falta de fiscalização, tanto das entidades representativas, como por parte do 

Ministério do Trabalho local, aliada ao desconhecimento da população, inclusive de muitos 

profissionais de Artes da cidade e região é um problema que precisa ser resolvido. De todos, 

entendemos que o desconhecimento da legislação e do direito dos artistas profissionais e de 

uma postura política é o maior problema. 

Outro fator que contribui para a conduta anti-ética dos grupos artístico-culturais 

vinculados ao curso de educação física da Unimontes é a falta de posicionamento político por 

parte do próprio Departamento de Artes desta instituição que não se manifesta diante dos 

abusos éticos cometidos pelo curso de Educação Física dentro da universidade.  

O curso de educação física chegou a organizar: Mostras de Dança, Mostra 

Cultural Universitária com apresentações artísticas de dança, teatro e música, e tantos outros 

eventos que não correspondem às atividades da área da educação física. Estes eventos foram 

amplamente divulgados no âmbito da universidade. 

Se procurarmos culpados pela existência indevida de projetos artísticos culturais 

vinculados a um curso de educação física, podemos citar que: primeiro errou o curso de 

educação física ao propor como projeto de extensão atividade artistas, projetos estes, que 

desenvolvem atividades alheias a este curso ou área de conhecimento; errou também o Comitê 

de Ética dentro da instituição ao aprovar este tipo de projeto e fomentar este tipo de conduta 

que fere a ética profissional; errou a Unimontes como instituição de ensino por privilegiar um 

curso de Educação Física em detrimento ao de Artes; e, finalmente, errou o Curso de Artes 

por não se posicionar formalmente contra esta situação. 

Com este estudo pretendemos que seja tomado um posicionamento por parte da 

Unimontes, através da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, sobre estas denúncias e 

questões aqui levantadas. Gostaríamos que o Departamento de Educação Física desta 

instituição, os respectivos coordenadores dos projetos artísticos aqui denunciados, bem como 

o Departamento de Artes chegassem uma solução urgente para se resolver o problema. 

Considerando que o único Departamento, dentro da Unimontes, que tem o direito 

ético e legal, exclusivo, de vincular atividades artísticas, é o Departamento de Artes, não 

seguir as designações da lei é uma atitude grave, pois, pode caracterizar o crime de 

improbidade administrativa. 

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar 
pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade 
e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 
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Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competência; (BRASIL, 1992, grifo nosso) 

Por fim, o exercício ilegal da profissão de artista e técnico de espetáculos por 

parte dos grupos artísticos do curso de educação física da Unimontes vai contra todos os 

direitos desses profissionais. Além disso, essa atuação indevida fere a conduta ética 

profissional dentro de uma instituição pública, e impede que a área de Artes se firme como 

área autônoma de conhecimento. 

A universidade e os departamentos envolvidos não podem continuar coniventes 

com a atual situação. Bem como, não deveriam se omitir diante da seriedade desta situação. A 

universidade deve zelar para que os cursos tenham equanimidade, impedindo que os 

princípios de isonomia sejam desrespeitados, ampliando as vantagens de um grupo em 

detrimento de outros profissionais. Compete à Unimontes tomar as providências cabíveis para 

regulamentar e reorganizar esta situação. Uma vez que, isto está causando constrangimento 

aos profissionais de artes da instituição. 
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7. ANEXOS 
 
 

 
Figura-1 – Apresentação de espetáculo público do Grupo Compassos – foto de divulgação site Unimontes 

Espetáculo Passiflora Incarnata 
 

 
Figura-2 – Apresentação do Grupo Compassos – foto de divulgação site Unimontes Espetáculo Passiflora 

Incarnata 
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Figura-3 – Apresentação do Grupo Compassos – foto de divulgação site Unimontes Espetáculo “Ser Tão 

Mulher” 
 
 

 
Figura-4 – Apresentação de Espetáculo do Grupo de Danças Saruê 
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Figura-5 – Apresentação do Grupo Doutores do Riso  – foto de divulgação site Unimontes  

 
 
 
 
 
 

 
Figura-6– Apresentação do Grupo Doutores do Riso  – foto de divulgação site Unimontes  

 
 


