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RESUMO 

 

A história do ensino de Dança em nível Técnico no Brasil é recente, data dos anos de 1960, 

sendo uma das mais antigas a Escola de Teatro e Dança do Pará. Convém ressaltar que 

tais escolas estão ligadas no seu início ao ideário da Escola Técnica no Brasil datado dos 

anos de 1900 que tinham por objetivo profissionalizar o indivíduo.  A pesquisa é de natureza 

qualitativa descritiva sob o viés da abordagem da análise de conteúdo. Teve como objeto de 

estudo o Centro Educacional Norte-Rio-Grandense de Artes (CENA). Ao se utilizar dessa 

forma, a pesquisa, e ao adotá-la nos despimos de uma atitude apoiada em uma lógica linear 

racionalista. Para a produção de dados de pesquisa, alguns procedimentos foram utilizados: 

revisão de literatura, pesquisa documental, fontes da memória viva, entrevistas para a coleta 

dos dados e discussão da coleta do material. Partindo do entendimento de que as escolas 

técnicas de dança são locais de formação, propõe-se neste trabalho, apresentar, discutir e 

analisar o Curso Técnico de Dança do Estado do Rio Grande do Norte (CENA - Centro 

Educacional Norte-Rio-Grandense de Artes), bem como suas metas e projeto 

artístico/pedagógico enquanto ensino profissionalizante. Dispõe-se ainda a compreender 

como se constituiu a criação do CENA, com foco no contexto social, político e cultural do 

Estado no sentido de refletir sobre o processo de formação dos discentes no que se refere 

ao método ensino e aprendizagem, as concepções de dança e pedagógica do curso 

referendado, bem como seu projeto artístico. 

 
 
 
Palavras-chave: Dança.  Curso Técnico.  Profissionalização. 
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ABSTRACT 

 

The history of the Technical level dance education in Brazil is recent. It has begun in 

the 1960s and one of the first examples is the School of Theater and Dance of Pará. 

It is worth mentioning that these schools are linked at its inception to the ideals of the 

Technical School in Brazil dating from the 1900s which were focused in 

professionalizing citizens. The research is descriptive qualitative under the bias of the 

approach to content analysis. It had as object of study was Centro Educacional 

Norte-Rio-Grandense de Artes (CENA). By using this method of research and in 

order to apply it, we undressed ourselves of an attitude supported by a rational and 

linear logic. For the production of research data some procedures were used, such 

as: literature review, documentary research, living memory sources, interviews for 

data collection and discussion of data collection. Based on the understanding that the 

technical dance schools are artistic training places we proposed in this research to 

present, to discuss and to analyze the Technical Course of Rio Grande do Norte 

State Dance, as well as its goals and artistic / pedagogical project as professional 

education. If it has still to understand how it was the creation of the CENA , focusing 

on social, political and cultural state in order to reflect on the process of formation of 

the students as regards the method teaching and learning, the dance concepts and 

pedagogic countersigned course as well as its artistic design . 

 

Key words: Dance. Technical Course. Professionalisation.   
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A história do ensino de Dança em nível Técnico no Brasil é bem recente. São 

poucas as escolas especializadas em dança com esse nível de ensino. No entanto, 

há, nessa mesma história de dança no Brasil cursos livres que datam da primeira 

metade do século XX, nas mais variadas regiões do país. 

As Escolas Técnicas de Dança no Brasil foram criadas a partir dos anos 1960, 

sendo uma das mais antigas a Escola de Teatro e Dança do Pará. Além dessa 

escola, existem outras que se consolidaram ao longo dos anos, tais como a 

Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), a Escola Técnica de Teatro e 

Dança do Estado de São Paulo, a Escola Técnica de Dança do Teatro Guaíra, 

Paraná, a Escola Técnica de Alagoas, a Escola Técnica de Dança do Estado Rio de 

Janeiro, a Escola Técnica de Dança do Ceará, Centro de Educação Profissional em 

Artes Basileu França (CEPABF) em Goiânia - GO, Curso Técnico de Dança do 

Conservatório Carlos Gomes, Campinas - SP, e mais recente a Escola Técnica de 

Dança do Estado do Rio Grande do Norte, todas ligadas ao governo estadual ou 

federal dos estados citados. Decerto que encontramos ainda escolas técnicas de 

cunho privativo, a exemplo da Escola Técnica de Dança Angel Vianna, no estado do 

Rio de Janeiro, dentre outras. 

É preciso citar que as escolas elencadas foram contatadas com o propósito 

de disponibilizar seus projetos pedagógicos para a pesquisa. Algumas enviaram 

seus projetos ou planos de ação, já outras informaram que o que dispunham eram 

informações inseridas em páginas da web da escola. 

Convém ressaltar que tais escolas estão ligadas no seu início ao ideário da 

Escola Técnica no Brasil, datado dos anos de 1900, que tinha por objetivo 

profissionalizar o indivíduo. Essa pedagogia tecnicista visava um acréscimo de 

eficiência da escola, objetivando a preparação do indivíduo para o mercado do 

trabalho (FERRAZ; FUSARI, 1999).  

Partindo do entendimento de que as escolas técnicas de dança são locais de 

formação, propõe-se nesta pesquisa apresentar, discutir e analisar o Curso Técnico 

de Dança do Estado do Rio Grande do Norte (CENA - Centro Educacional Norte-

Rio-Grandense de Artes), bem como suas metas, metas e projeto 

artístico/pedagógico enquanto ensino profissionalizante.  
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A referida pesquisa dispõe-se ainda a compreender como se constituiu a 

criação do CENA, com foco no contexto social, político e cultural do estado no 

sentido de refletir sobre o processo de formação dos discentes no que se refere ao 

método ensino e aprendizagem, as concepções de dança e pedagógica do curso 

referendado, bem como seu projeto artístico.  

Diante dos objetivos propostos, questionamos: Como se dá a formação dos 

discentes do CENA? Como são as aulas do referido curso técnico? O currículo do 

curso contribui de forma exitosa para a formação desses alunos?   

 O Curso Técnico de Dança, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 

surgiu da necessidade de possibilitar uma melhor e maior formação dos profissionais 

de dança do nosso estado, oportunizando-os uma melhor qualificação e certificação 

do seu ofício. O seu objetivo é dar uma formação iniciada e continuada e educação 

profissional técnica de nível médio de forma concomitante ou subsequente ao ensino 

médio, estabelecendo competências, habilidades e os conhecimentos necessários à 

atuação competente no mercado de trabalho. 

Tem a missão institucional de formar o profissional de arte capaz de gerar 

conhecimentos artísticos, humanísticos, científicos e tecnológicos que garantam o 

competente exercício profissional, com qualidade técnica, crítica, ética, atitude 

produtiva, empreendedora e sustentável.   

A referida Escola Técnica de Dança é sediada na Escola de Dança do Teatro 

Alberto Maranhão que foi criada no ano de 1986 conforme o Processo n° 02792/86 - 

Secretaria de Estado de Educação e Cultura do RN. 

Pensamos que a formação técnica em dança fomenta uma discussão na Arte 

e na Educação e possibilita, portanto, refletir sobre essa formação no cenário 

educacional e artístico. Nesse sentido, a formação técnica em dança ainda é uma 

forma alternativa que os artistas da dança encontram para complementar sua 

formação artística. 

No cenário artístico, é possível observar a reverberação do ensino artístico 

por Escolas Técnicas de Dança e como esse ensino pode contribuir para a reflexão 

desta dissertação. Citamos como exemplo o trabalho realizado pela Fundação 

Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), em que se coordenam as políticas, 

programas e projetos que promovam, incentivem e desenvolvam a formação, a 

criação, a produção, a pesquisa, a difusão e a memória da Dança da Bahia e que 



14 

 

 

 

permite novas e diferentes configurações artísticas, como uso de outras linguagens 

tecnológicas dentro da contemporaneidade.  

Citam-se alguns desses trabalhos desenvolvidos nesse espaço, tais como a 

“AGENDANÇABRIL” que celebra o Dia Internacional da Dança, o “Catálogo Dança 

Bahia”, uma espécie de difusão da dança baiana, “Paredes em movimento”, que 

engloba a temática do circo, da dança e do teatro com diálogos e reflexões dessas 

artes cênicas e “Quarta que dança”.  

 Ainda com o olhar para o cenário artístico, pode-se citar o Curso Técnico de 

Dança do Porto Iracema das Artes do Estado do Ceará criado em 2005, com o foco 

no intérprete-criador interessado na profissionalização em dança. A matriz curricular 

abrange disciplinas teóricas e práticas, como Ballet Clássico, Dança 

Contemporânea, Elementos da Música e Composição Coreográfica. O curso possui 

carga horária de 1.316 horas, distribuídas em dois anos de formação. No referido 

curso, foram apresentados trabalhos, como: Império das Luzes, Concierto para 

Cuerpo, A performance, Inquieto, Rastro de Guerra, Ameixa Roxa. 

Ainda é preciso citar como um dos locais de formação técnica em dança a 

Escola Técnica de Artes de São Paulo (ETEC de Artes) que tem por missão 

“Preparar profissionais da área de Artes e Hospitalidade que, ao apropriarem-se das 

habilidades e competências, possam contribuir com o desenvolvimento da 

sociedade de forma eficiente, responsável, atualizada e cidadã” (ETEC de Artes, 

2015, p. 3). 

No cenário acadêmico, foram encontrados trabalhos que dialogam com esta 

pesquisa dissertativa, tais como os artigos escritos por Strazzacappa (2003) 

intitulado de “Reflexão sobre a formação profissional do artista da dança” escrito 

para o livro Lições de Dança; “Um olhar institucional sobre a história da dança em 

Curitiba” de autoria de Cristiane Wosniak, texto que compôs a coletânea do livro 

Seminários de Dança 1; “Formação: movimento do meu, do outro, do nosso Projeto 

‘Ballet Jovem Palácio das Artes – poesia-relato” de Patrícia Avellar Zol inscrito para 

o livro  Seminários de Dança 7 e “Curso profissional de nível técnico em dança: o 

que eles formam?”, escrito por Ângela Ferreira e “Onde se produz o artista da 

dança?”, de Ana Terra para compor as reflexões do livro “Algumas perguntas sobre 

dança e educação” organizado pelo III Seminários de Dança de Joinville. 
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Nesse sentido, esse trabalho irá pensar essas reflexões propostas pelos 

autores citados para aluir o cenário da dança na Escola Técnica de Dança CENA. 

Decerto que as reflexões citadas têm antecedentes na minha formação 

acadêmica e artística. Iniciei meus estudos na dança muito cedo e tão logo me tornei 

professora. Aos 19 anos, fui convidada a ministrar aulas de ballet na Escola de 

Ballet Municipal do Natal1.  Tal escola foi fundada em 1974 a partir do Decreto 

Municipal Nº 1796, datado de 09 de julho de 1976. O Ballet Municipal de Natal, 

desde a sua fundação até os dias de hoje, atende a um público expressivo da cidade 

que tem na instituição uma possibilidade de formação em dança, especialmente por 

se tratar de uma escola financiada pelo poder público, e que cobra uma taxa de 

manutenção simbólica como mensalidade. 

Ao me tornar professora tão jovem, minhas inquietações com o ensino da 

dança aumentaram e partir para tentar o vestibular. O perfil teórico que me faltava 

estava para se concretizar quando em 1981, aos 22 anos, ingressei na UFRN no 

curso de Educação Artística. O curso me trouxe grandes descobertas e abriu um 

leque de informações que até então eu desconhecia, acessando várias portas, 

inclusive, do lado profissional. Cheguei a dar aulas de dança em projetos de 

extensão na UFRN ligados ao Núcleo de Arte e Cultura (NAC) durante dois anos, 

oportunizando-me a realização de dois espetáculos o ”Encontrarte” e “100 anos de 

Música Popular Brasileira”.  

Formei-me no ano 1985 e, a partir daí, passei a me dedicar inteiramente ao 

ballet, tanto como bailarina como professora. Em 1986, a professora baiana Carmem 

Borges2 me convidou para fundar, juntamente com o professor Edson Claro3, uma 

escola de ballet no Teatro Alberto Maranhão4 só para as crianças da rede estadual 

                                                           
1 A referida escola hoje se denomina Escola Municipal de Ballet Professor Roosevelt Pimenta. Em 
todo o texto usaremos a expressão Ballet Municipal de Natal, em referência ao contexto histórico 
estudado. Com a aprovação de Lei Nº. 3.362, de 29 de outubro de 1985, ocorre a reestruturação do 
Ballet Municipal e, através do Decreto Municipal Nº 3.264, de 27 de dezembro do mesmo ano, suas 
atividades têm regulamentação específica.  A Lei Municipal de Nº 3.708 de 22 de julho de 1988 
dispõe sobre a nova estruturação para o Ballet, dotando-o de um corpo administrativo especializado. 
2 Bailarina formada em Dança Moderna pela Universidade Federal da Bahia nos anos de 1980. 
Fundadora da EDITAM - Escola de Dança Integrada do Teatro Alberto Maranhão em 1986. 
3 Criador do Método Dança-Educação Física, foi professor no Departamento de Artes da UFRN e 
fundador de grupos e companhias na cidade do Natal, a saber: Acauã Cia de Dança, Grupo de Dança 
da UFRN (iniciante, intermediário, avançado), Gaia Cia de Dança, Roda Viva Cia de Dança e Cia de 
Dança dos Meninos. 
4 A referida escola de dança foi denominada inicialmente de Escola de Danças Integradas do Teatro 
Alberto Maranhão. Na atualidade, retirou-se o “Integradas” continuando com a denominação de 
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de ensino, ou seja, para crianças carentes. A proposta era extraordinária e acatei de 

imediato. No ano 1990, aos 31 anos, surgia o convite do diretor e professor 

Roosevelt Pimenta para assumir como Maître da Cia do Ballet Municipal de Natal. 

Eu aceitei, pois seria um desafio a mais, além de ter a oportunidade de dançar e ao 

mesmo tempo dar aulas. 

Aos 37 anos, eu já ensinava há mais de 10 anos aos alunos da EDTAM e 

sentia que eles queriam fazer parte de um grupo profissional. Solicitaram-me que 

formasse uma Companhia de dança nessa escola. Como já tinha experiência trazida 

do Ballet Municipal, decidi aceitar o desafio e em 1996 formamos (eu e a professora 

Solange Gameiro) a Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão. Nesse 

itinerário de diálogos entre o fazer artístico e os estudos teóricos em Dança, cursei 

outra graduação (Educação Física 5 ) e fiz especialização (Corpo e Cultura de 

Movimento6). Dirigi o Núcleo de Dança da FUNCARTE, que faz parte da Prefeitura 

Municipal do Nata/RN, no ano de 2011. Com a possibilidade de ampliar ainda mais 

esse universo, aceitei outro desafio o de ser diretora artística do grupo Parafolclórico 

da UFRN, que trabalha com uma linguagem popular em um projeto de extensão 

desde 1990. No ano de 2014 passei a atuar como professora do Curso Técnico de 

Dança do governo do RN objeto dessa dissertação de mestrado, o que me levou a 

ampliar esse horizonte investigativo. 

Nesse itinerário de pesquisa artística e acadêmica escrevi o livro “Arquivos de 

Dança da Cidade: Uma História do Ballet Municipal do Natal” no ano de 2011 sobre 

um recorte temporal que abrangeu o período de 1974 a 1984 no enfoque da 

fundação da Escola Municipal de Ballet do Natal, como já comentado dirigi a 

Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão (CDTAM) em que coreografei 

trabalhos a exemplo de “Corpo de Lama”; na Escola de Dança Professor Roosevelt 

Pimenta além de maître dirigi a Companhia de Dança Balé da Cidade; contribuo 

ainda com a Companhia Domínio ligada ao Stúdio Corpo de Baile na função de 

maître. Além disso, sou professora da rede estadual de ensino como professora de 

ensino dos fundamentos do balé.  

                                                                                                                                                                                     
Escola de Dança do TAM e abriga na atualidade o Curso Técnico de Dança do Estado, objeto desta 
dissertação.  
5 O Curso de Educação Física foi feito na UFRN e finalizado no ano de 2008. 
6 O Curso Lato Sensu ofertado pelo Curso de Educação Física da UFRN era denominado de Corpo e 
Cultura de Movimento e foi finalizado no ano de 2006. 
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Ainda é preciso pontuar que a cidade do Natal apresenta um vasto mercado 

de dança, iniciado ainda nos idos da década de 1980. Nesse período, além da 

Companhia de Dança do Balé Municipal (Cia Balé da Cidade), aqui se instalaram 

diretores, coreógrafos e professores de dança que certa maneira se preocupavam 

com esse mercado de trabalho em expansão. É preciso citar a criação da Acauã 

Companhia de Dança pelo professor Edson Claro, o Grupo Sementes liderado por 

Diana Fontes e Dimas Carlos e a Corpo Vivo que era uma escola de dança, mas 

também uma companhia que posteriormente ficou conhecida na cidade do Natal, no 

estado do Rio Grande do Norte, no Brasil e no exterior.   

Esses três espaços de dança instauraram na cidade do Natal esse mercado 

de trabalho na área de dança, embora dois deles servissem mais para aprimorar as 

experiências dos seus bailarinos e prepara-los para o mercado de trabalho do país e 

do exterior. 

Sobre esse cenário do mercado da dança na cidade, Vieira (2014, p. 3) 

registra que: 

 

É patente registrar que nesse período foram criadas algumas escolas 
e grupos de dança no município de Natal ligados a instituições 
particulares, federais, estaduais e/ou municipais, bem como a 
Associação de Dança de Natal e o I Ciclo de Dança de Natal. [...] O 
fato de as produções em dança em Natal irem aumentando 
gradativamente a partir da década de 1980 foi algo muito significante 
para a dança da cidade. Na medida em que se podiam ter mais 
espaços para dançar, mais conhecidas eram as escolas, grupos, 
companhias e seus bailarinos. Logo, o fato de surgirem escolas, 
grupos e companhias diversas na cidade do Natal deu à dança uma 
maior visibilidade perante a sociedade local. 

 

Necessário se faz dizer que a década seguinte, os anos de 1990, trouxeram 

experiências no campo da dança no âmbito universitário com a criação de grupos e 

companhias, a exemplo do Grupo de Dança da UFRN, a Roda Viva Companhia de 

Dança e o Grupo Parafolcclórico da UFRN; experiências exitosas deu-se também 

com a criação da Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão, a expansão 

das escolas municipal e estadual de dança agregando nesse mercado de trabalho 

seus ex-alunos, a criação do Studio Corpo de Baile e a Domínio Companhia de 

Dança e a fundação de uma escola de dança do SESC/RN. 

Sobre essa década de dança Vieira (2016, p. 8) comenta: 
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Podemos pensar que os anos de 1990 foram frutíferos para a dança 
em Natal, pois esta se consolidou com seus estilos e técnicas: o 
ballet clássico ainda era referência para os intérpretes-criadores em 
seu aparato técnico, no entanto já se vislumbrava uma dança 
contemporânea que se consolidava com os trabalhos coreográficos 
desenvolvidos quer por coreógrafos locais, que por coreógrafos 
nacionais e/ou internacionais que eram convidados pelos grupos e 
companhias para a produção de peças de danças para compor o 
repertório desses grupos e companhias. Ainda é notório informar os 
trabalhos da Carmen Studium de Ballet e Ginástica nessa década de 
1990; destaque para o trabalho apresentado pela Acauã Cia. de 
Dança. Cachaça, Solo, Folia, Onmadawn foram coreografadas 
respectivamente por Armando Duarte, Edson Claro, Jairo Sette e 
Ana Maria Mondini. 

 

O mercado da dança cresceu quando da criação de novos espaços de dança 

nos idos dos anos 2000, a exemplo da criação da Escola de Balé Maria Cardoso, da 

ampliação do Studio Corpo de Baile, da criação de escolinhas de dança nas escolas 

particulares da cidade do Natal e da fundação da Gira Dança, uma companhia 

independente que nasceu a partir das experiências dos seus diretores com a Roda 

Viva Cia de Dança. Outros espaços de dança foram se constituindo e apoderando 

tal mercado de dança como o Espaço A3, o Entre Nós Coletivo de criação, a Mais 

uma Cia de Dança, a escola Cia do Movimento, o Espaço Vivo, dentre outras.  

O que podemos inferir, diante desse panorama sintetizado da dança em 

Natal, é que as ocorrências circunstanciais daquela época iriam determinar a 

formação artística da dança na cidade do sol cujo resultado pode ser observado nas 

décadas posteriores. Quando nos deparamos com a criação de novos espaços para 

a dança, novas coreografias, novos repertórios de dança, observamos ser 

impossível apreendê-los em seus processos conceptivos, se nos abstermos em 

conhecer sua história e, desconsiderar a experiência vivida por esses artistas da 

dança que na atualidade contribuem, certa maneira, para a evolução da cena da 

dança na capital potiguar. A história de uma dança em Natal é a história da dança 

que experimenta, isto é, é a evolução de seu processo artístico-criativo integrado a 

sociedade natalense. 

 

 

1.1 Caminho Metodológico 
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Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa descritiva sob o viés da 

abordagem da análise de conteúdo. Os estudos denominados qualitativos têm como 

preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente 

natural. Nessa abordagem, valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador 

com o ambiente e a situação que está sendo estudada (GODOY, 1995; SEVERINO, 

2000). 

             A articulação de elementos que caracterizaram a abordagem da análise de 

conteúdo, a produção de sentido se refere apenas a uma realidade dada a priori, ou 

seja, o objetivo do tipo de análise preconizado sob esse viés é alcançar uma 

pretensa significação profunda, um sentido estável, conferido pelo locutor no próprio 

ato de produção do texto (BARDIN, 2004). Nesse sentido, visa aprender a 

reconhecer e a distinguir o tema, compreendendo o problema da pesquisa como 

distinguir os contextos da pesquisa, no seu sentido amplo, tanto das 

epistemológicas, quanto dos instrumentos técnicos de coleta e dos diferentes tipos 

possíveis de organização, de análise de conteúdo. Segundo essa autora,  

 

A análise de conteúdo fornece informações suplementares ao leitor 
crítico de uma mensagem, seja este linguista, psicólogo, sociólogo, 
crítico literário, historiador, exegeta religioso ou leitor profano 
desejando distanciar-se da sua leitura ‘derente’, para saber mais 
sobre esse texto (BARDIN, 2004, p, 133).  

 

Partindo da análise de conteúdos (BARDIN, 2004) têm-se como corpus de 

análise os Projetos ou Planos de Ação das escolas técnicas supracitadas e o Plano 

de Ação do Curso técnico objeto dessa dissertação. 

Para a produção de dados da pesquisa alguns procedimentos foram 

utilizados, a saber: revisão de literatura, pesquisa documental, fontes da memória 

viva, entrevistas para a coleta dos dados e discussão da coleta do material. 

Para esta pesquisa, houve duas naturezas de dados colhidos. Aqueles 

reunidos nas observações in loco, na coleta das produções narrativas e no 

acompanhamento dos discursos das pessoas que conceberam o projeto e a 

execução do Centro Educacional Norte-Rio-Grandense de Artes (CENA); do outro 

lado, a consulta de fontes documentais. 
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Foi feita ainda, para saber da existência dos cursos técnicos de dança no 

país, uma consulta aos integrantes do Fórum de Coordenadores de Dança via e-

mail, ao portal do Ministério da Educação para a obtenção de documentos que 

dissessem respeito ao profissional de dança em nível técnico. Essa consulta 

também foi realizada junto aos portais dos cursos citados e seus projetos 

pedagógicos. 

Para compor a presente dissertação, partiu-se da seguinte estrutura: uma 

introdução nominada de “A Dança como pronúncia do mundo”, que aponta os 

aportes teóricos e procedimentos da pesquisa, seguida de dois capítulos intitulados 

de “O Ambiente da dança: o que as Escolas Técnicas de Dança têm a nos dizer?” e 

“O CENA na cena potiguar”, precedido das considerações finais e das referências 

denominadas de Personagens. 

No capítulo I - O Ambiente da dança: o que as Escolas Técnicas de Dança 

têm a nos dizer? Relata-se como se deu a criação das Escolas Técnicas de Dança 

no país, bem como seu imbricamento com a chamada Escola tecnicista7. Aponta-se 

neste capítulo a criação do Centro Educacional Norte-Rio-Grandense de Artes 

(CENA). 

Já no capítulo II - O CENA na cena potiguar discorre sobre a análise, as 

metas e compreensões da pesquisadora na criação e desenvolvimento do Curso 

Técnico de Dança do Estado do Rio Grande do Norte. 

  

                                                           
7
 A pedagogia tecnicista surge nos Estados Unidos na segunda metade do século XX e chega ao 

Brasil entre as décadas de 60 e 70, inspirada nas teorias behavioristas da aprendizagem, onde dever-
se-ia moldar a sociedade à demanda industrial e tecnológica da época. 
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O Brasil, Colônia até a primeira década do século XIX, vivia sob um severo 

regime de proibições que incluía a restrição desde o livre comércio até a abertura de 

escolas e universidades. Gomes (2013) comenta que, com a vinda da Família Real 

Portuguesa, em 1808, as barreiras comerciais e industriais foram caindo e, em um 

Decreto de 1º de abril daquele mesmo ano, D. João revogava um alvará de 1795 

que proibia a fabricação de qualquer produto no país. Desse modo, para que 

houvesse indústrias e, consequentemente, um comércio vigoroso, eram necessários 

que escolas especializadas fossem fundadas, dando ao país os primeiros passos 

para a formação profissional de seus nativos. 

O ensino profissionalizante no país, antes proibido e improvável, teve o seu 

início efetivo a partir de 1808 e, segundo Gomes (2013, p. 217), “[...] D. João mudou 

isso ao criar uma escola superior de Medicina, outra de Técnicas Agrícolas, um 

Laboratório de Estudos e Análises Químicas e a Academia Real Militar, cujas 

funções incluíam o ensino de Engenharia Civil e Mineração”.  

Ainda sob o reinado de D. João VI, foi fundada a Escola de Belas Artes, 

depois Academia Imperial de Belas Artes em 1816 e sob o reinado de D. Pedro I, em 

1827, foram criadas as faculdades de Olinda e São Paulo. Já sob a Regência, em 

1838, foi fundado, sob a inspiração do Instituite Historique da França, o Instituto 

Histórico Brasileiro que congregava a elite intelectual do país (SCHWARCZ, 1999).  

Do período imperial para os primeiros anos do período republicano, mudou a 

sistemática de assistência aos menores para um ensino voltado para a preparação 

profissional de operários. Para tal, nos anos de 19308 do século XX, o Conselho 

Nacional de Educação apontou para uma reforma educacional que perdurou até os 

anos 1940. A Constituição de 1937 veio dar um alento e nova luz para as escolas 

vocacionais e foram tratadas como dever de Estado.  

Nos anos de 1950, permitiu-se a equivalência dos estudos acadêmicos e 

profissionalizantes, o que tornava o ingressante, antes estudante de cursos 

profissionais, um acadêmico em níveis superiores. Contudo, a plena equivalência 

                                                           
8 Ainda nesse período, de acordo com Strazzacapa (2003), o ensino de Artes no Brasil ficou muito 
tempo relegado aos artistas independentes e instituições privadas. Em meados dos anos 1940 surgiu 
um movimento das ESCOLINHAS DE ARTES, em que acolhia os cursos livres de artes como 
também era responsável pela formação de arte-educadores em curso de dois anos de duração, o que 
habilitava o profissional a lecionar da 5ª a 8ª série.  
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entre os cursos do mesmo nível, sem necessidade de exames e provas de 

conhecimento ocorreu quando da criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases, de 

1961 (BRASIL, 1961). 

Nos anos de 1956 a 1961, a educação brasileira era considerada como ponto 

de partida para o desenvolvimento social. O seu objetivo era desenvolver o ritmo 

econômico de forma mais acelerada, conter a inflação, e diminuir a desigualdade 

econômica, atenuando os desníveis sociais oportunizando maior número de 

emprego. Era a primeira vez que, no Brasil, se criava a possibilidade de organização 

da educação profissional em currículos modulados, ele expressava-se pela 

programação do ensino organizado em módulos, distribuídos em sequência lógica 

no processo de ensino-aprendizagem.  

A educação profissional, dessa forma, era organizada em currículos 

modulados, correspondendo cada módulo a um conjunto de conhecimentos técnicos 

e de habilitações profissionais colocado de forma simples e objetiva, obtendo-se em 

sua conclusão uma certificação (SAVIANI, 2013).  

Sobre o referido ensino tecnicista, Saviani (2013) vai dizer que esse ensino 

teve como base o pressuposto da neutralidade científica, se inspirou nos princípios 

da racionalidade, eficiência e produtividade. Esse autor complementa dizendo que o 

ensino técnico no Brasil era objetivo e operacional “[...] a pedagogia tecnicista 

buscou planejar a educação de modo que a dotasse de uma organização racional 

capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem por em risco sua 

eficiência” (idem, p. 382). 

No final da década de 1960, de acordo com Saviani (2013), há um 

esgotamento do modelo renovador9, modelo do final da década de 1950, que foi 

intensificado em um processo de mobilização popular, sendo o movimento mais 

significativo o de Paulo Freire denominado de movimento “Pedagogia Nova Popular” 

que, em seguida, ficou definido como “opção preferencial pelos pobres”, época em 

que foi desenvolvida uma forte experiência educativa renovadora. Entretanto, essa 

                                                           
9 No final da década de 1960, assinala-se um esgotamento do modelo renovador, que se evidencia 

com o encerramento das experiências relacionadas a essa vertente e também com o fechamento do 

Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e os centros regionais a ele ligados. Articula-se, assim, 

uma tendência tecnicista, de base produtivista, que se tornará dominante na década seguinte, 

assumindo a orientação dos militares e tecnocratas. 
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pedagogia deu lugar a uma tendência tecnicista, de base produtivista, que se 

tornaria dominante na década seguinte, assumindo a orientação dos militares e 

tecnocratas.  

 

Dez anos depois, em pleno regime militar, o ensino de lº e 2º graus 
também foi objeto de legislação específica. Em 11 de agosto de 
1971, foi promulgada a Lei nº 5.692 que passou a ser chamada nova 
LDB. Conforme foi amplamente conhecida, a Lei nº 5.692 tinha forte 
caráter profissionalizante. Entre outras, duas razões nortearam Em 
Aberto, Brasília, ano 15, n. 65, jan./mar. 1995 essa característica. 
Uma mais imediata e prática, era a preocupação governamental com 
a excessiva pressão às portas das universidades pelos excedentes 
dos vestibulares. Outra razão, derivada da política macroeconômica, 
era a necessidade de formação de técnicos para o desenvolvimento 
econômico acelerado — era a teoria do capital humano legalmente 
instituída. Essa nova LDB, antes das mudanças posteriormente 
introduzidas, estabelecia como obrigatória a habilitação profissional 
juntamente com o ensino de 2º grau (CHIECO; CORDÃO,1995, 
p.158). 

 

 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº. 5.692, 

de 11 de agosto de 1971 a educação tecnicista fica mais clareada. Tal Lei fixa 

diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. No seu 

Artigo 4º, § 4º clarifica que os estabelecimentos de ensino poderão oferecer outras 

habilitações profissionais para as quais não haja mínimos de currículo previamente 

estabelecidos por aquele órgão, assegurada a validade nacional dos respectivos 

estudos (BRASIL, 1971). 

Ainda sobre o ensino profissionalizante, a referida Lei, em seu Art. 5º  

continua: 

 

[...] As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resultem das 
matérias fixadas na forma do artigo anterior, com as disposições 
necessárias ao seu relacionamento, ordenação e sequência, 
constituirão para cada grupo currículo pleno do estabelecimento. 
§ 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo 
pleno terá uma parte de educação geral e outra de formação 
especial, sendo organizado de modo que: [...] b) no ensino de 
segundo grau, predomine a parte de formação especial. 
§ 2º A parte de formação especial de currículo: a) terá o objetivo de 
sondagem de aptidões e iniciarão para o trabalho, no ensino de 1º 
grau e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau; b) será 
fixada, quando se destine a iniciação e habilitação profissional, em 
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consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou 
regional, à vista de levantamentos periodicamente renovados 
(BRASIL, 1971, p. 2). 

 

Para a LDB de 1971 o estágio não acarreta para as empresas nenhum 

vínculo de emprego, mesmo que se remunere o aluno estagiário, e suas obrigações 

serão apenas as especificadas no convênio feito com o estabelecimento e que as 

habilitações profissionais poderão ser realizadas em regime de cooperação. Cabe 

lembrar que de acordo com Strazzacapa (2003), neste período são criados cursos 

de Educação Artística em nível superior de licenciatura, sendo o primeiro datado de 

1973.  

Na segunda metade dos anos de 1980, a LDB foi revisitada para atualização 

de acordo com as necessidades que a educação do país passava; cabe ressaltar 

que foi nesse período que surgiu alguns movimentos a favor do ensino de artes, 

como a Semana da Arte e Ensino, o I Congresso Nacional da Arte-Educação, O 

congresso da International Society for Education Through Art, o Manifesto de 

Diamantina, a Carta de São João del Rey, a carta protesto de Brasília, entre outros, 

bem como o surgimento da organização dos Arte-Educadores do Brasil 

(STRAZZACAPA, 2003).   

Em 1996 foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, que 

modificava a nomenclatura dos ensinos de 1º e 2º graus para ensino fundamental e 

médio e reorganizava o ensino profissionalizante. Tendo em mente que após o 

ensino médio todo ensino se torna educação profissional, a Lei Federal nº 9.394/96 

(a atual LDB) confirma esse ensino médio como etapa da solidez da educação 

básica, confirmando ainda, de certa forma, o ensino técnico, tecnológico e 

sequencial por campo de saber. 

A Educação Profissional Técnica de nível médio pode ser desenvolvida de 

três formas, a saber: integrada, concomitante ou subsequente (ao ensino médio). 

Segundo o Inciso III do Parágrafo 1º do Artigo 4º, esta última forma será ofertada 

somente a quem já tenha concluído o ensino médio.  

É preciso pontificar que para cursar um curso técnico em dança o indivíduo 

poderá fazê-lo, de acordo com a educação profissional nas modalidades 

concomitante ou subsequente. Faz-se necessário ainda dizer que o exercício 

profissional em dança é regido pela Lei nº 6.533 de 1978 e regulamentada pela Lei 
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nº 9.610 de 1998 que concebe, para efeitos legais, que é considerado Profissional 

da Dança o possuidor de diploma ou certificado correspondente às habilitações 

profissionais em curso técnico de Dança, ou outros semelhantes reconhecidos na 

forma da Lei.  

Cabe destacar, ainda, a Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, do 

Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação 

Básica que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio.  

A referida Resolução resolve que a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio é desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao Ensino Médio, 

podendo a primeira ser integrada ou concomitante a essa etapa da Educação 

Básica; possibilita a avaliação, o reconhecimento e a certificação para 

prosseguimento ou conclusão de estudos e que os cursos e programas de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio são organizados por eixos 

tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis, diversificados e 

atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições 

educacionais, observadas as normas do respectivo sistema de ensino para a 

modalidade de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Art. 3º). 

Junto a essas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica e as Resoluções, a dança regulamentada pela Lei nº 9.610 de 1998 

(BRASIL, 1998), como já citada anteriormente, deverá preparar o indivíduo que 

busca essa especialização para o exercício da profissionalização da dança.  

Segundo a referida Lei, o possuidor dessa titulação em nível técnico poderá 

assumir as seguintes funções: Assistente de Coreógrafo, que auxilia e substitui o 

coreógrafo durante o período de montagem ou remontagem de obras coreográficas, 

em suas tarefas específicas; Bailarino, Dançarino ou Intérprete-criador, que 

interpreta e cria danças através de movimentos coreográficos pré-estabelecidos ou 

não, seguindo orientação de um Coreógrafo, ou da sua própria autoria, atuando 

individualmente ou em conjunto.  

Pode optar pela dança clássica, moderna, contemporânea, folclórica, popular, 

social, dentre outras, pode ministrar aulas de dança em academias, escolas de 

dança, universidades, e em quaisquer estabelecimentos ou espaços que ofereçam 

condições, visando à profissionalização ou ao entretenimento; Coreógrafo que cria 
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obras coreográficas e/ou movimentações cênicas, utilizando-se de recursos 

humanos, técnicos e artísticos a partir de uma ideia básica valendo-se para tanto, de 

música, texto, ou qualquer outro estímulo; estrutura o esquema de trabalho a ser 

desenvolvido e a configura coreograficamente, transmite aos artistas a forma, a 

movimentação, o ritmo, a dinâmica ou interpretação necessários para a execução da 

obra proposta; pode dedicar-se à preparação corporal de artistas. 

Ainda é possível, no exercício da profissão (BRASIL, 1998), atuar como 

Curador (a) de Dança responsável pela formatação, seleção e coerência de 

programações, eventos de dança; Crítico (a) de Dança que escreve considerações 

acerca da produção artística da dança em mídias diversas. Deve dominar conteúdos 

estéticos, históricos, políticos e técnicos que envolvem a produção de dança no 

Brasil; Dançarino estagiário, que é um intérprete com experiência artística 

minimamente comprovada que trabalha com intérpretes de uma 

companhia/empresa. Ele aprende repertório e lugares de outros artistas, podendo 

substituir estes em caso de emergência e também atuar se for decisão do diretor de 

dança. 

Nesse leque de possibilidades, constata-se ainda que segundo a Lei 

(BRASIL, 1998) o possuidor dessa titulação em nível técnico poderá ainda ser 

Diretor de Dança, pessoa responsável por toda a coordenação do espetáculo, 

supervisionando a equipe de Bailarinos ou Dançarinos e dos demais artistas e 

técnicos diretamente relacionados ao mesmo; Diretor de ensaio aquele que planeja 

juntamente com o diretor artístico e ou com o coreógrafo o cronograma de ensaios; 

dirige e ou supervisiona ensaios norteado pela visão do coreógrafo visando a 

qualidade técnica e interpretativa da obra; o diretor de ensaio pode coordenar o 

trabalho de outros ensaiadores quando for o caso;  Diretor de Movimento 

responsável pela concepção de corpo e de movimento que será utilizada em criação 

de obras de dança, de ópera, de teatro, em performances e em outros formatos de 

criação artística; Dramaturgo de Dança responsável pela estruturação dramática (ou 

dramatúrgica) da criação artística que abrange o processo de formulação conceitual, 

de pesquisa, de integração entre distintos componentes e linguagens e dos 

procedimentos de seleção e organização que irão configurar a obra. 

Ainda é possível, de acordo com a Lei (BRASIL, 1998) supracitada, assumir a 

função de Ensaiador de Dança, Instrutor (a) de Curso Livre de Dança, Maitre de 
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Ballet (ou professor de Ballet), Pesquisador que realiza estudos e pesquisas sobre o 

corpo e suas possibilidades na área de dança, dentro e fora da cena; Produtor (a) de 

Dança e Professor de curso livre de dança. 

 

 

2.1 Escolas técnicas de dança no Brasil: uma realidade possível  

 

Ângela Ferreira (2010), em escritos realizados para o livro do III Seminários 

de Dança de Joinville intitulado “Algumas perguntas sobre dança e educação”, 

pontifica que o número de cursos técnicos profissionalizantes no Brasil é pouco, 

considerando que somos um país dançante. Consideramos a afirmação da autora 

preconceituosa (mesmo que no bom sentido), por entender, a partir do escrito da 

autora que todo brasileiro é capaz de dança, mas com uma determinada técnica de 

dança não; pois entendemos que os cursos técnicos profissionalizantes existem 

para preparar para um mercado já existente ou potencial. 

Cabe pontuar que os cursos técnicos de dança no Brasil, são assim como os 

demais cursos técnicos profissionalizantes assegurados pela LDB nº 9394/96 

(BRASIL, 1996) em especial no Título V – Capítulo III – Da Educação Profissional, 

tem o seguinte texto no seu Artigo 39: “A educação profissional, integrada às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. 

Com relação às Escolas Técnica de Dança no Brasil, temos uma das 

primeiras no Estado do Pará ligada a Escola de Teatro e Dança da UFPA que têm 

por objetivo promover o ensino, a pesquisa e a extensão das artes cênicas, dança e 

cenografia no Estado do Pará por meio dos cursos que se situam no âmbito da 

Educação, respectivamente. 

Nos seus 50 anos de funcionamento, a Escola preocupa-se em formar 

profissionais para a produção de conhecimento e para o mundo do trabalho, 

mediante a apresentação de espetáculos. Dessa forma, contribuindo com as 

atividades de ensino, as atividades de pesquisa e de extensão têm sido 

intensificadas por meio de inúmeros projetos, em sua maioria com bolsistas PIBEX, 

PIBIC, FAPESPA, PROEG entre outros, que se estendem a municípios do interior 
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do estado com a oferta de oficinas e apresentações teatrais e espetáculos de dança 

(ETDUFPA, S.D.). 

Outro espaço de formação técnica em dança é o da Bahia, cuja formação de 

seus bailarinos em Salvador, nas últimas décadas tem sido desenvolvida com a 

contribuição exemplar da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da 

Bahia (FUNCEB). Essa Escola, criada em 1984, foi a primeira escola pública do 

gênero no país, e pioneira na introdução de cursos básicos de curta duração, além 

de fornecer uma educação profissional de nível técnico em dança.  

O objetivo da escola, de acordo com o Projeto Pedagógico e como comenta 

Ângela Zanchet na página da web site da escola, uma das diretoras e coreógrafa, 

era fomentar na Bahia a criação de uma linha própria de dança, acompanhada de 

uma boa formação técnica de seus alunos. Em seu quadro de professores havia 

nomes como: Pamela Richardson Magalhães, Tânia Caria, Miriam Bacelar e Sônia 

Gonçalves, no curso de balé clássico; na dança moderna, Tereza Oliveira, Márcia 

Carvalho, Leci Correia e Carla Leite; na ginástica de solo, Ivete Ramos e Lúcia 

Mascarenhas; na barra ao solo, Marcia Sacramento; na dança afro, Augusto Omolu 

e Rosângela Silvestre; e, no jazz, Ajax Viana e Lívia Pedro. 

Em 1988, a Escola de Dança criou o primeiro curso profissionalizante de 

dança das regiões Norte e Nordeste do país. Com duração de três anos, matutino e 

equivalente ao segundo grau, oferecia duas formações: Dançarino profissional e 

Técnico em dança.  

O primeiro visava a preparação de bailarinos com foco em três gêneros: balé 

clássico, dança moderna e danças regionais. Já o segundo, conforme o Jornal da 

Bahia, 23/02/1988, era destinado à preparação de professores para o “ensino da 

dança e recreação infanto-juvenil em escolas do primeiro grau, academias de dança, 

associações, creches etc.”.  

Na formação, também seriam incluídas matérias teórico-reflexivas sobre a 

história da dança. Como pré-requisito, era exigida uma preparação técnica básica 

em dança clássica e moderna. Já no ano seguinte, a imprensa baiana notificava a 

presença de 1.100 alunos entre os cursos profissionalizantes e livres. 

A Escola também colabora intensamente na formação de público e criação de 

uma cena de dança na cidade, através da promoção de eventos gratuitos e da 

circulação de sua produção cênica. Um fator recorrentemente ressaltado na mídia 
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impressa é o caráter social da instituição, que é gratuita e abriga entre seus alunos 

jovens vindos dos bairros mais carentes de Salvador: 

 

[…] Escola que oferece um dos poucos cursos profissionalizantes 
gratuitos do país está aprofundando a relação entre a estética 
contemporânea e a dança regional popular. Depois de implantar o 
núcleo de Pesquisa Folclórica Emília Biancardi, com um riquíssimo 
acervo doado pela pesquisadora e etnóloga baiana, a escola busca 
voltar suas atenções cada vez mais para a cultura popular, 
misturando essa influência com elementos da dança moderna. O 
resgate e a renovação das manifestações folclóricas na dança 
contemporânea, a exemplo do que vem acontecendo com a música e 
outros campos artísticos, não poderia encontrar respaldo em melhor 
espaço. A história da FUNCEB sempre esteve ligada à comunidade. 
Criadas pelas dançarinas e coreógrafas, Lucia Robatto, Ângela 
Dantas e Lúcia Mascarenhas, nasceu da ideia de formar uma escola 
pública na área, que seria a primeira do Nordeste. [...] As três linhas 
básicas para a formação de técnicas de dança do dançarino 
profissional são o balé clássico, a dança regional popular – com forte 
influência do afro – e a dança moderna (CORREIO DA BAHIA, 
13/05/2000, Setor de documentação BTCA). 

 

O trabalho contínuo da Escola de Dança da FUNCEB traz resultados sólidos 

para o cenário desta linguagem artística. Através de parcerias com grupos e projetos 

artísticos, mostras e circulação de produtos, alunos e ex-alunos da instituição vêm 

conquistando reconhecimento em todo o país, inclusive com premiações em 

festivais e editais de apoio à Cultura Bahia afora. 

Em 2009, o currículo do Curso foi revisado e aprovado pelo Conselho 

Estadual de Educação (CEE) e Secretaria da Educação da Bahia (SEC), passando a 

seguir referenciais contemporâneos da educação e da dança. Também a partir de 

um diálogo com a Superintendência da Educação Profissional (SUPROF), o Curso 

vem consolidando a relação entre educação e trabalho, ampliando o olhar e o 

compromisso com a formação e a qualificação do jovem na perspectiva do acesso, 

ocupação e geração de renda no mercado profissional e na sociedade.  

Nessa perspectiva, todo o trajeto percorrido pelos alunos é, desde o segundo 

semestre de aulas, subsidiado por etapas de estágios, nas quais os futuros 

profissionais têm a possibilidade de vivenciar experiências na condição de criadores, 

intérpretes e multiplicadores, observando ainda a dinâmica de gestão e produção 

cultural na atualidade. 
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É pertinente destacar o curso técnico ligado a Universidade Federal de 

Alagoas que tem como missão precípua produzir, multiplicar e recriar o saber 

coletivo em todas as áreas do conhecimento, de forma comprometida com a ética, 

justiça social, desenvolvimento e bem comum. Atualmente, a UFAL oferece cursos 

Técnicos níveis subsequentes contemplando Ensino, Extensão e Pesquisa na área 

de Teatro, Música e Dança, Graduação e áreas que vem crescendo também na Pós-

Graduação com o oferecimento de cursos lato sensu e programas de Pós-

Graduação stricto sensu em nível de Mestrado e Doutorado. 

Nesse panorama, a produção de conhecimento em suas especificidades se 

faz intimamente vinculado com o fazer teatral, musical e coreográfico. As pesquisas 

se multiplicam, docentes são contratados e os cursos de Artes da UFAL (Técnicos e 

Graduação), constituem seu Programa de Pós-Graduação em Artes, dentro do qual 

estão as diferentes linguagens artísticas. 

Diante o exposto, a formação do habilitado Técnico de Dança do Curso 

ofertado pela ETA, contempla técnicas e linguagens contemporâneas permitindo, 

assim, um caminho ou trajetória entre a Arte e a Universidade, promovendo práticas 

interdisciplinares de formação do intérprete-criador, saberes que envolvam a 

linguagem da espetacularidade. 

De acordo com o Projeto Pedagógico do curso técnico em dança de Alagoas 

(ETA/UFAL, 2015), para se matricular no Curso Técnico de Dança da ETA/UFAL, 

como pré-requisito o candidato deverá: apresentar comprovação e/ou certificado de 

conclusão e histórico escolar do Ensino Médio ou comprovar ter prestado o ENEM 

com fins de certificação de conclusão do ensino médio segundo o art. 38 da LEI nº 

9.394/96 respaldado pelas Portarias MEC nº 10 de 20 de maio de 2012 e INEP nº 

144 de 24 de maio de 2012.  

Assim, deve apresentar habilidades técnicas necessárias ao ingresso no nível 

Técnico em Dança através dos testes para ingresso no Curso, de acordo com a 

oferta de vagas anunciadas em Edital de Seleção de novos alunos publicada em 

conformidade com a Coordenação do Curso Técnico em Dança e a Direção do 

Ensino da ETA-UFAL.  

A formação Técnica, segundo o Projeto Pedagógico (ETA/UFAL, 2015) 

habilitará, o egresso, quando da conclusão de seu curso, trabalhar como 

interprete/criador. Sendo um profissional da Dança, deverá, ao final do curso estar 
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apto para desenvolver o espírito crítico sobre os processos e criação na área e 

refletir sobre o seu papel na sociedade. Com sua formação, deverá ser capaz de 

aliar teorias e práticas da Dança, interagindo com os demais dançarinos e 

coreógrafos com os quais venha a trabalhar em sua atuação profissional. 

Anualmente é realizada a Mostra Acadêmica Universidança, na qual os 

alunos, tanto da Graduação como Técnico, têm a oportunidade de assistirem as 

palestras, participarem de mesas redondas, apresentarem trabalhos acadêmicos de 

estudo, pesquisa e extensão e participarem do Congresso Acadêmico da 

Universidade Federal de Alagoas. 

O Curso de Técnico em Dança, oferecido pela Escola Técnica de Artes da 

UFAL, tem a duração total de dois anos, com a carga horária de 1.095 horas dividida 

em quatro semestres letivos sequenciais e interdependentes visando à formação 

técnica, prática e teórica do dançarino para o exercício de sua profissão.  

No Ceará, o Porto Iracema das Artes, inaugurado em 29 de agosto de 2013, é 

uma escola de formação e criação cultural, ligada ao Centro Dragão do Mar de Arte 

e Cultura – CDMAC –, em Fortaleza. 

O Porto Iracema das Artes tem como objetivo funcionar como um fértil porto 

de experiências estéticas, um ancoradouro de ideias e pensamento, um lugar de 

trocas e de partilhas simbólicas. Uma Escola de Formação e Criação de Cultura, que 

desenvolve processos formativos com vistas a formar uma geração de jovens 

criadores, nos diversos campos das artes. Um lugar de reflexão. Um espaço de 

cultura, no sentido mais plural do termo, no sentido da invenção poética, daquela 

que lança mão dos saberes para construir novas formas de vida (IACC, 2015).  

A Escola mantém um Laboratório de Dança que tem como objetivo fomentar o 

desenvolvimento de processos de pesquisa coreográfica e criação em dança que, 

em seu campo expandido, podem integrar poéticas do corpo e suportes diversos. O 

curso técnico de dança tem como objetivo qualificar e habilitar profissionais em nível 

técnico para o exercício da função de bailarino e desempenho de atividades ligadas 

à dança, segundo as bases tecnológicas, competências e habilidades sugeridas 

pelos referenciais curriculares nacionais de educação profissional, área de artes, 

subárea de dança (IACC, 2015). 

A atual coordenação é de Paulo Caldas, coreógrafo e diretor da companhia 

de dança contemporânea Staccato/Paulo Caldas. Seus espetáculos já foram 
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apresentados em diversas cidades no Brasil, e também nos EUA, Japão, Itália, 

Alemanha e França. Criador e diretor artístico do “Dança em foco” – Festival 

Internacional de Vídeo & Dança, foi professor dos cursos de graduação em dança da 

Universidade e da Faculdade Angel Vianna, onde coordenou o curso de pós-

graduação “Estéticas do Movimento: Estudos em Dança, Videodança e Multimídia”. 

De acordo com o Plano de Curso (IACC, 2015), a carga-horária é de 1.316h/a 

e o pré-requisito a idade mínima de 16 anos completos no ato da matrícula. Para se 

inscrever no curso, o candidato deve ter escolaridade mínima da 2ª série do ensino 

médio concluído ou em curso. Estudantes de dança e pessoas em vias de inserção 

no mercado da dança. O seu Processo seletivo é feito da seguinte forma: análise 

dos dados de inscrição, exame de aptidão para dança (aulas de técnica clássica e 

dança contemporânea, mais um solo autoral de 1 a 3 minutos) e entrevista. E o título 

adquirido é de Bailarino. 

Ainda se faz necessário situar, no Rio de Janeiro, a Escola de Dança, Artes e 

Técnicas do Theatro Municipal Maria Olenewa, que faz parte da Fundação Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, é a mais antiga escola de dança do país e o maior 

celeiro nacional formador de bailarinos profissionais para companhias do Brasil e do 

exterior. Instalada em um casarão centenário no Largo da Lapa, centro do Rio, ao 

lado do Museu da Imagem e do Som (MIS), possui cinco amplas salas para aulas 

práticas e duas para aulas teóricas, além de biblioteca e videoteca com completo 

acervo de livros e vídeos sobre dança.  

Ao longo dos anos, essa instituição vem deixando sua marca pelo mundo 

através do talento de ex-alunos que atuam em palcos de vários países. Hoje, mais 

de 80 anos depois de sua fundação, a escola continua a ser a principal referência de 

ensino do balé clássico no país e mantém viva a sua maior vocação: a de formar 

profissionais de dança. 

Organizada em três diferentes módulos (básico; intermediário e técnico I e II), 

a escola foi responsável pela formação de diversos bailarinos que atuam ou atuaram 

no mercado brasileiro e internacional. Entre eles, Alda Marques, Bibi Ferreira, 

Ângela Vieira, Bertha Rosanova, Dennis Gray, Helga Loreida, Tâmara Capeller, 

Roberta Márquez, hoje primeira-bailarina do Royal Ballet de Londres, e Márcia 

Jaqueline, a primeira-bailarina do balé do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.  
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Em meados da década de 1970, a então diretora Lydia Costallat submeteu ao 

Conselho Estadual de Cultura uma grade de ensino básica e um regimento, que 

transformou a instituição em uma escola profissionalizante de 2º Grau. Com isso, a 

Escola Maria Olenewa pode garantir a seus alunos um certificado reconhecido pelo 

Ministério da Educação.  

É preciso lembrar, como nos esclarece Ferreira (2010), que esse curso 

técnico nasceu na discussão da LDB nº 5692/71 sobre os cursos técnicos no país. 

Assim, a autora citada reflete: 

 

Bem no meio de toda esta discussão de educação para o trabalho 
surgem os primeiros cursos de qualificação profissional de Bailarino 
para Corpo de Baile, sendo um deles apenas a adequação legal da 
Escola de Danças Clássicas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 
hoje Escola Estadual de Dança Maria Olenewa. Que fatores levam a 
pensar na sistematização da formação profissional para bailarino? As 
estruturas dos cursos devem formar para o mundo do trabalho ou 
para o mercado de trabalho? Formar para pontos fixos de trabalho ou 
para núcleos que atendam à variedade de funções existentes nos 
setores produtivos? Em que contextos estão sobrevivendo estes 
cursos? (FERREIRA, 2010, p. 80). 

 

Hoje, jovens de 8 a 17 anos têm a oportunidade de se profissionalizar através 

de um rigoroso curso técnico. Durante nove anos, a escola oferece uma visão ampla 

da dança. Matérias teóricas, que abordam desde a história da dança até técnicas de 

improvisação, e outras formas de expressão corporal fazem parte do currículo dos 

cursos da escola. Os alunos ainda têm acesso a um raro acervo de livros e vídeos 

na biblioteca especializada. Para fazer parte do quadro de alunos da escola, é 

preciso passar por um concurso. É feito um teste de aptidão que avalia os pré-

requisitos físicos, técnicos e artísticos do candidato.  

Ainda no Rio de Janeiro encontra-se a Escola Angel Vianna que oferta o 

curso técnico em dois anos e tem um papel fundamental na formação e no 

desenvolvimento da dança contemporânea no Brasil. Enquanto curso de formação 

profissionalizante, oferece um ensino multidisciplinar com aplicabilidade no meio das 

artes, da educação e da saúde. O Curso Técnico foi criado em 1985, e há duas 

formações de nível médio: “bailarino contemporâneo” com duração de dois anos e 

“recuperação motora e de terapia através da dança”, com duração de um ano e 

meio. 
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Esse curso na modalidade nível médio: “bailarino contemporâneo10”, como 

escrito no seu Projeto Pedagógico, tem como finalidade formar profissionais de 

dança, pesquisadores do movimento, criadores e intérpretes cênicos para atuação 

no campo da Cultura e da Arte. 

O seu público-alvo é para aqueles que desejam conhecer o corpo, 

independente da profissão em que atuam, sem exigência de experiência corporal. 

Estudantes de Ensino Médio, profissionais liberais ou não, das áreas de humanas 

(psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais), saúde (fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais), das artes (bailarinos, atores, músicos, cantores, circenses), das áreas 

culturais (produtores, gestores, técnicos) e das áreas educacionais (professores de 

educação básica, educação física).  

Na sua matriz curricular, são oferecidos os componentes curriculares, a 

saber: Ballet Clássico, Dança Contemporânea, Anatomia, Fisiologia e Cinesiologia; 

Técnica Teatral, Música, História da Dança, Composição Coreográfica, Malabares, 

Performance, Prática de Montagem e Estágio Supervisionado. 

Cabe citar ainda o Curso técnico de Dança do Governo do Estado de São 

Paulo (ETEC). A ETEC de Artes é uma escola vocacionada do Centro Paula Souza 

que desenvolve educação profissional dentro dos Eixos Tecnológicos Produção 

Cultural e Design e Hospitalidade, Turismo e Lazer.  

Nessa Escola, está inserido o curso técnico em dança que desenvolve 

atividades ligadas à criação e à execução de dança, e a preparação do técnico 

profissional bailarino, dançarino, diretor ou assistente de palco e contrarregra.  

O Curso é ministrado em 1.500 horas‐aula, dando a Habilitação Profissional 

Técnica de Nível Médio de Técnico em Dança. 

No seu Projeto Pedagógico (ETEC de Artes, 2015) apresenta a dança como 

um Curso Técnico em Dança que é procurado por pessoas que querem desenvolver 

trabalhos em grupos musicais, teatrais e de expressão corporal. Os alunos possuem 

um conhecimento prévio (formal ou não) que é indispensável para que ele seja 

aprovado no teste de aptidão e que o qualifica para cursar, uma vez que é 

necessária boa condição física e a compreensão básica da percepção corporal, pois 

o instrumento de trabalho principal é o corpo.  

                                                           
10 Disponível na página da web site da Escola Angel Vianna. 
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O processo de aprendizagem se dá, além do desenvolvimento das 

habilidades e competências elencadas no plano de curso, na realização de projetos 

temáticos e atualizados da área de dança em que o grupo docente favorece a 

atualização e a reflexão sobre o trabalho com dança almejado pelos discentes. Com 

isso, e através da elaboração de projetos de Trabalho de Conclusão de Curso, os 

alunos egressos conseguem uma formação reconhecida no mercado de trabalho e 

em instituições de ensino superior. 

Na ETEC de Artes, os alunos desenvolvem atividades artísticas a exemplo 

das Mostras Momento Movimento, apresentações em espaços públicos da cidade 

de São Paulo, dentre outras apresentações ligadas à finalização de uma disciplina 

ou módulo de estudo. 

Cita-se, ainda, o Curso Técnico em Dança do Estado do Paraná que tem o 

Estado como promotor do curso. O Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), autarquia 

do Estado do Paraná foi criada pela Lei Estadual nº 9663/1991. O CCTG, 

atualmente, é responsável pela direção do Teatro Guaíra e do Teatro José Maria 

Santos, pela Orquestra Sinfônica do Estado do Paraná, Escola de Dança, Balé 

Teatro Guaíra e G2 Cia de Dança.  

A Escola de Dança Teatro Guaíra - Curso Técnico em Dança profissionaliza 

em Nível Médio, com período de integralização mínima de 1 ano e meio e máxima 

de 5 anos, ofertado concomitante ou posterior ao Ensino Médio. Aprovada e 

reconhecida pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, a referida escola 

segue as indicações do MEC, conforme novo Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos, no Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design. 

Em seu perfil profissional para conclusão de curso, busca desenvolver 

atividades ligadas à criação, produção e execução de dança. Transita e estabelece 

relações entre diferentes gêneros e estilos de dança.  

Ainda nesse perfil profissional, emprega técnicas de dança e recursos de 

improvisação, em espaços cênicos, como formas de expressão. Para atingir o seu 

público alvo os candidatos precisam estar cursando ou concluído o Ensino Médio e 

que tenham conhecimento básico em Dança Clássica.  Em sua organização 

Didática, o regime da oferta é de forma presencial, com a organização por módulos, 

sendo composto por três módulos semestrais, com carga horária total de 810h. 



37 

 

 

 

Cumpre citar o Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França 

(CEPABF) em Goiânia - GO. O referido centro é vinculado a Superintendência de 

Educação Superior e Profissional e Órgão Gestor da Educação Profissional, 

vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. 

De acordo com as informações extraídas do Projeto Pedagógico do Instituto 

Tecnológico de Goiás – Artes Basileu França (ITEGO, 2002) ele foi fundado em 23 

de outubro de 1967 como uma instituição de educação em artes, denominada 

Escola de Arte Veiga Valle. O objetivo era inserir o Estado de Goiás nos caminhos 

do então movimento nacional que visava integrar o conhecimento de arte ao 

processo educativo de crianças, jovens e adultos.  A Escola ofertou por alguns anos 

o ensino em Música e Dança. Em 1999, com o início da gestão da Profª Sônia Maria 

de Araújo, o projeto pedagógico foi ampliado e passou a contemplar as áreas de 

Arte-educação, Artes Visual e Teatro.  

Ainda nas informações extraídas do Projeto Pedagógico (ITEGO, 2002) no 

ano de 2002, a Escola passou a integrar a Educação Profissional no eixo 

tecnológico Produção Cultural e Design, disposto na Lei nº 11.741/2008, começando 

a ofertar cursos estruturados a partir dos seguintes projetos pedagógicos: Programa 

de Desenvolvimento das Habilidades Artísticas (PDH); Formação Inicial e 

Continuada (FIC) em Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e, posteriormente, Circo. 

Foi denominado, a partir de então, como Centro de Educação Profissional em Artes 

Basileu França (CEPABF).  

 Tem como missão promover a formação e qualificação do cidadão nas áreas 

de educação profissional, desenvolvendo competências, tendo como eixo norteador 

a formação e potencialização do talento humano, visando também a 

empregabilidade e o empreendedorismo (ITEGO, 2002). 

O CEPABF iniciou suas atividades oferecendo cursos de formação Inicial e 

continuada na área de Artes subáreas: Música, Artes Visuais, Teatro e Dança. Na 

busca de seus objetivos, em agosto de 2008, iniciam-se os cursos de Habilitação 

Técnica Profissional de Nível Médio em Artes. Atende a região metropolitana de 

Goiânia e demais municípios, tornando-se referência em Artes no Estado de Goiás. 

Na subárea Dança, oferece as seguintes modalidades: Ballet Baby Class, 

Ballet Preparatório, Ballet Grau I, II, III e IV; Corpo de Baile Infantil, Corpo de Baile 

Juvenil; Street Dance Infantil, Dança de Salão Infantil, Ioga, Dança Expressiva, 
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Dança Acrobática Aérea, Ginástica Localizada; Dança do Ventre, Dança Flamenca, 

Dança Flamenca Juvenil; Street Dance Juvenil, Street Dance Adulto, Street Dance 

Avançado, Dança Contemporânea e Dança Moderna (ITEGO, 2002). 

Faz-se necessário citar o Curso Técnico de Dança do Conservatório Carlos 

Gomes, Campinas - SP. Nesse espaço das artes, o curso profissionalizante de 

Dança é reconhecido pelo MEC e habilita o aluno a ingressar no concorrido mercado 

de trabalho de produções artístico-culturais. É estruturado em uma carga horária 

mínima de 800 horas e visa uma formação artística completa. 

O CCG foi fundado como uma escola de música em 1927 pelo maestro 

Giovanni Rocella, italiano de nascimento, por Catharina Ziggiatti e pela família 

Inglese Soares. Seu primeiro diretor foi o professor Miguel Ziggiatti. O 

reconhecimento oficial por parte do Governo do Estado de São Paulo veio em 1938 

(MELLO, S.D). 

Na década de 1960, sob a direção da musicista, advogada e jornalista Léa 

Ziggiatti, o CCG adotou uma nova filosofia, buscando a formação de artistas globais 

por meio da integração entre os vários ramos das artes. Em conformidade com as 

leis de formação profissional instituídas na década seguinte o Conservatório passou 

a oferecer cursos técnicos profissionalizantes de música, teatro e dança (MELLO, 

S.D). 

É importante ressaltar que os cursos técnicos de dança são mais um espaço 

de formação do artista da dança. Com essa formação, cabe ressaltar que, de acordo 

com Terra (2010) o artista da dança pode atuar como professor de cursos livres, em 

academias, escolas, estúdios, a partir de seu registro profissional, levando em conta 

sua formação artística, pela LDB 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases para 

a educação nacional, hoje, no Brasil, apenas as Licenciaturas podem formar os 

licenciados em dança, aptos a ensinar dança na Educação Básica, assim como, nos 

Cursos Técnicos reconhecidos pelo MEC. 

Com esse panorama do ensino técnico no Brasil e informações preliminares 

sobre os cursos técnicos de dança no país, passa-se a refletir sobre o Centro 

Educacional Norte-Rio-Grandense de Artes (CENA). 
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Neste capítulo, refletimos sobre a criação e constituição do Centro 

Educacional Norte-Rio-Grandense de Artes (CENA), seus objetivos para uma 

formação profissional em dança respeitando o que preconiza o Plano de Ação do 

Curso, as Resoluções e Leis que normatizam os cursos técnicos no país, bem como 

serão consideradas algumas observações sobre as falas dos alunos acerca do 

mercado de trabalho em dança no Estado. 

Faz-se, ainda, algumas deferências acerca da estrutura e organização 

curricular do CENA e concepção de currículo. Cita-se a atuação do corpo docente 

para a manutenção do curso norte-rio-grandense e dá-se voz ao corpo discente para 

se ter um entendimento do curso supracitado e sua dimensão educativa no contexto 

da dança potiguar. 

O Centro Educacional Norte-Rio-Grandense de Artes (CENA) foi criado no 

ano de 2013, como relata Solange Gameiro, em entrevista:  

 

O projeto CENA já era um projeto bem antigo, desde 1989, 
mas que nós não conseguíamos implantar. Quando a 
Professora Isaura Rosado, secretária extraordinária da cultura 
do Estado, assumiu essa secretaria em sua última gestão. A 
prioridade dela, em sua primeira reunião conosco, foi 
justamente para a equipe trabalhar em cima do projeto da 
Escola Técnica de Dança. E, juntamente com a professora 
Cléa Bacurau (Coordenadora do CENA), conseguiram a 
aprovação pelo MEC dessa escola no citado ano. 

 

 

 

Convém ressaltar que a criação desse importante centro de formação em 

dança no Estado do RN tem seus antecedentes na Escola de Dança do Teatro 

Alberto Maranhão (imagem nº 01) criada em 1986, pelos professores Carmem 

Borges, Edson Claro, Fátima Sena, Jaira Uchôa e Sonia Orosz. 
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      Imagem nº 01: Fachada da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão – EDTAM – CENA 
      Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

A EDITAM11 (Escola de Dança Integrada do Teatro Alberto Maranhão) foi 

criada pelo Governo do Rio Grande do Norte, através do Decreto Lei n.º 9.524 de 

abril de 1986, assinado pelo ex-governador José Agripino Maia e com apoio da 

Secretaria de Educação e Cultura, Subcoordenadoria de Artes do Teatro Alberto 

Maranhão. 

Inicialmente, para compor o quadro discente da escola, eram feitos testes de 

aptidão física com os alunos das escolas estaduais da capital do Estado e os que 

fossem selecionados através desses testes eram convidados a frequentar a escola.  

                                                           
11 Primeiro nome dado à escola. Posteriormente, passou-se a se chamar EDTAM retirando-se o “I” 

de Integradas. 
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Ainda no projeto inicial, a escola tinha como ideais a serem desenvolvidos as 

noções de rítmica e musicalidade, noções básicas para verificação e 

acompanhamento da evolução do esquema corporal, expressão corporal, 

improvisação e iniciação teatral. Como parte formativa, as bases em ballet clássico, 

Método Dança-Educação Física complementado com princípios básicos de Jazz, 

Dança Afro, Dança Moderna, Dança Contemporânea e ainda a Biodança, a 

Antiginástica, a correção postural e o senso de percepção. Na parte teórica, 

estudavam-se as bases de Anatomia, Nutrição, Higiene, Filosofia da Educação de 

acordo com a realidade local da dança.   

Como anunciado anteriormente, o CENA foi criado para abarcar a demanda 

em formação da EDTAM, posto que as aulas do curso técnico funcionam no mesmo 

prédio da referida escola. No projeto inicial pretendia-se que os alunos em formação 

na escola de dança pudessem cursar a escola técnica completando assim seus 

estudos com o referido curso. 

          O Curso Técnico de Dança CENA é uma escola de dança de caráter público, 

acessível a todas as classes sociais, pois é mantida pelo Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte. Tem como fundamento formar alunos com excelente nível técnico, 

bem como fornecer aos seus alunos o desenvolvimento da cultura artística, o 

processo educativo, a importância da preservação dos valores culturais e da 

solidariedade, proporcionando a todos os benefícios para sua formação. As imagens 

(nº 02 e nº 03) refletem o espaço físico do Curso Técnico que é dividido com a 

Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, como já mencionado no texto. 
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        Imagem nº 02: Espaço de aula prática  
        Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 Imagem nº 03: Espaço de aula teórica  
 Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 
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O CENA oferece um curso que visa à aquisição de competências e 

habilidades significativas para uma formação profissional em dança, bem como, 

desenvolvimento do pensamento artístico, percepção da estética, cidadania, 

aspectos de comportamento e disciplina, com o objetivo de formar indivíduos críticos 

e conscientes, capazes de intervir de maneira responsável na sociedade em que 

vive. 

O Curso Técnico de Nível Médio em Dança tem o propósito de oferecer a 

sistematização e a complementação de habilidades e conhecimentos de dança às 

pessoas com formação básica nessa arte, bem como uma certificação profissional 

aos que comprovarem o aprendizado no curso. 

Necessário se faz apresentar nessa escrita à construção da organização 

curricular do Curso Técnico de Dança do Rio Grande do Norte. Sabemos que o 

currículo é sempre uma seleção de conhecimentos a serem ensinados e aprendidos 

dependendo da finalidade e dos objetivos educacionais. 

 

 

3.1 Concepção de currículo do Centro Educacional Norte-rio-grandense de 

Artes (CENA) 

 

O currículo no supracitado curso técnico está voltado para conteúdos 

históricos e socioculturais, com a informação de conhecimento científico, 

contribuindo para assumir uma atitude consciente na busca de uma prática 

pedagógica em consonância com a realidade, em um enfoque teórico-prático em 

que a dança leve o indivíduo a desenvolver sua capacidade criativa numa 

descoberta pessoal de suas habilidades, contribuindo de maneira decisiva para a 

formação de cidadãos críticos, autônomos e conscientes de seus atos, visando a 

uma transformação social. 

O CENA oferta às pessoas interessadas no conhecimento da dança uma 

formação inicial e continuada, na educação não formal, qualificando ou 

requalificando para o mercado de trabalho.  

Amparado pelo Art. 6º “Da Estruturação Didático-Pedagógica do CENA”, o 

aluno desse curso técnico, através dos ensinamentos adquiridos nos componentes 

curriculares, cria uma ampla perspectiva de seus conteúdos, que apresentam 
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conceitos, fundamentos, história das linguagens artísticas, incentivando os estudos e 

as pesquisas sobre a dança e outras temáticas a ela relacionadas.  

O referido curso tem uma carga horária de 890 horas, estruturada em quatro 

módulos consecutivos semestralmente, “[...] com programação concebida à luz dos 

objetivos e do perfil profissional do egresso, considerando as competências 

fundamentais a serem desenvolvidas no universo do trabalho do profissional de 

dança” (CENA, 2011, p. 10). 

Ainda no Plano de Curso do CENA, a estrutura curricular encontra-se apoiada 

em três eixos essencialmente práticos que contemplam disciplinas dispostas 

pedagogicamente de modo a possibilitar ao educando o desenvolvimento da 

aprendizagem em nível profissional e técnico correspondente a sua opção de 

formação acompanhado de um eixo teórico que se transversaliza no currículo. 

No eixo teórico com informações gerais sobre história da dança, cultura, 

indivíduo e sociedade em seus aspectos éticos e estéticos estão os componentes 

curriculares, a saber: História geral da arte e da dança; Ética, comunicação e 

relações interpessoais; Introdução à estética e apresentação da dança; Português 

instrumental; Metodologia da pesquisa; Elaboração de projeto; Seminário de danças 

integradas; Política e legislação da cultura e da Educação brasileira e 

Desenvolvimento e; Apresentação do TCC. 

No eixo da formação científica e da “instrumentalização técnica” para a dança 

estão às disciplinas, Técnicas teatrais; Corporeidade e movimento; Música aplicada 

à dança; Técnica de dança com prática em danças modernas e contemporâneas; 

Danças clássicas; Danças de salão e Danças brasileiras. Já no eixo da produção 

profissional com perspectivas para o mercado de trabalho, estão os componentes 

curriculares como: Montagem de espetáculo, criação, composição coreográfica, 

palco, som e luz; Processo de planejamento, produção e divulgação de espetáculos 

e eventos; Dança e informática e Empreendedorismo, mercado de trabalho e gestão 

de negócio. 

Os eixos citados atendem aos dispositivos encontrados nas Minutas de Lei, 

Resoluções e Leis que regulamentam o Ensino Técnico Profissional. Baseia-se 

ainda no entendimento de uma educação que dialogue com o trabalho, a ciência e a 

cultura como categorias indissociáveis à formação humana.  
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Nessa perspectiva, o trabalho é entendido como um princípio e não se 

constitui apenas como prática econômica, mas sob a perspectiva de que formar 

profissionalmente não é preparar exclusivamente para o exercício do trabalho, mas 

é proporcionar “[...] a compreensão das dinâmicas sócio produtivas das sociedades 

modernas, com as suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar as 

pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões, sem nunca se esgotar a 

elas” (BRASIL, 2007, p. 45).  

A ciência também deve ser compreendida como um princípio educativo e 

como produção do conhecimento que dialoga com o trabalho e a cultura. Ela, a 

ciência, “[...] instiga o estudante no sentido da curiosidade em direção ao mundo que 

o cerca, gera inquietude, para que não sejam incorporados pacotes fechados de 

visão de mundo, de informações e de saberes, quer sejam do senso comum, 

escolares ou científicos” (Idem, p. 48). 

Na Dança, tal ciência se configura a partir da produção de conhecimento 

gerado nos corpos dançantes em sua pesquisa prática e artística, em diálogo com a 

ética e a estética. 

A cultura deve ser compreendida no seu sentido mais ampliado possível, 

como uma educação humana, ou seja, como a articulação entre o conjunto de 

representações e comportamentos e o processo dinâmico de socialização, 

constituindo o modo de vida de uma população determinada. Portanto, cultura é o 

processo de produção de símbolos, de representações, de significados e, ao mesmo 

tempo, prática constituinte e constituída do e pelo tecido social (Idem, 2007). 

Nesse sentido, como aponta o Documento Base para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio (BRASIL, 2007), é necessário 

potencializar o fortalecimento da relação entre o ensino e a pesquisa, na perspectiva 

de contribuir com a edificação da autonomia intelectual dos sujeitos frente à (re) 

construção do conhecimento e outras práticas sociais, o que inclui a conscientização 

e a autonomia diante do trabalho. Isso significa contribuir, entre outros aspectos, 

para o desenvolvimento das capacidades de, ao longo da vida, interpretar, analisar, 

criticar, refletir, rejeitar ideias fechadas, aprender, buscar soluções e propor 

alternativas potencializadas pela investigação e pela responsabilidade ética, 

assumidas diante das questões políticas, sociais, culturais e econômicas.  
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Ainda sobre o currículo, professores e alunos foram questionados se este 

dava conta da atual conjuntura do curso. Eis as respostas de alguns docentes e 

discentes: 

 

O currículo está de acordo com as instruções e encaminhamentos 
dados pelas instituições reguladoras dos processos de criação de 
instituição de ensino técnico de nível médio no estado (NETUNO 
LEÃO12). 

 

O atual currículo possui disciplinas práticas com uma carga horária 
que necessitaria ser maior, devido a sua importância para o 
desenvolvimento e aproveitamento de outras disciplinas (ROSEANE 
MELO). 
 
Considerando a disciplina (Corporeidade e Movimento) que ministrei. 
É de extrema importância e significado principalmente por estar 
inclusa no módulo I, apesar de dispor de uma carga horaria 
insuficiente (40h). Envolve uma somatória de conteúdos preliminares 
com conceitos básicos para compreensão da consciência corporal e 
profissional (ROSA MENDONÇA). 
 
No geral o curso me fez repensar como estão minhas aulas e o que 
devo melhorar como professora, mesclando alguns estilos para que 
as aulas fiquem mais ricas e menos monótonas (FLÁVIA DENIZE). 
 
Todas as disciplinas tiveram grande importância para meu 
aprendizado. Todos os professores maravilhosos somaram e nos 
ajudaram muito (FLÁVIA YONARA). 
 
Acredito que poderia ter um pouco mais de pratica, a teoria 
sobressaiu durante todo o curso. Além de carga horária pequena 
para algumas disciplinas que exigia um pouco mais de tempo para 
que pudesse ser melhores degustadas (EDUARDA RODRIGUES). 
 
Não. O currículo do curso não atendeu as minhas expectativas 
enquanto aluno (LUSLAN DE OLIVEIRA). 

 

Observa-se, nos excertos das respostas, um dissenso sobre o currículo do 

curso supracitado. É notório, ainda, o entendimento que se tem de currículo, estando 

este associado aos componentes curriculares dispostos na organização do curso, 

bem como numa concepção de programa que atende à carga horária em teoria e 

prática; há uma compreensão por parte de alunos e professores restrita de currículo, 

                                                           
12 Netuno Leão- Prof. do CENA. Entrevista concedida por e-mail, no dia 24/05/2016. 
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próxima ao conceito de programa ou matriz curricular ou ainda a uma listagem de 

conteúdos.  

Em nosso entendimento, o currículo deve abranger tudo o que ocorre na 

escola, as atividades programadas e desenvolvidas sob sua responsabilidade e que 

envolvem a aprendizagem dos conteúdos pelos alunos. Nessa perspectiva, 

pensamos que o currículo, numa escola técnica de dança, deve perspectivar a inter 

e transdisciplinaridade de seus conhecimentos técnicos, estéticos e éticos. 

Não se nega essa compreensão que têm os professores e alunos 

questionados. O uso dessa palavra pode, segundo Kelly (1981), denotar o conteúdo 

de um assunto ou área de estudos particular, por um lado, de seu uso para referir o 

programa total de uma instituição de ensino, por outro; no entanto, deve-se 

considerar que o currículo sempre consistirá de conhecimento, habilidades e 

atitudes socialmente valorizados. 

Moreira; Candau (2014) nos ajudam nessa compreensão quando dizem que a 

palavra currículo associa-se distintas concepções, que derivam dos diversos modos 

como a educação é concebida historicamente, bem como das influências teóricas 

que a afetam e se fazem hegemônicas em um dado momento. 

Para os referidos autores, o currículo é entendido como os conteúdos a serem 

ensinados e aprendidos; as experiências de aprendizagem escolares a serem 

vividas pelos alunos; os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e 

sistemas educacionais; os objetivos a serem alcançados por meio do processo de 

ensino; os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos 

procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização. 

Pensamos que nos Cursos Técnicos de Dança, em especial no CENA, o 

currículo deve ser entendido como as experiências escolares que se desdobram em 

torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a 

construção das identidades de nossos discentes. 

É preciso pontificar que o Centro Educacional Norte-Rio-Grandense de Artes-

CENA ampliou a experiência da EDTAM que se integrou ao Curso Técnico de 

Dança priorizando um conteúdo histórico e sociocultural que tem como base 

estrutural a produção de conhecimentos científicos e relações interpessoais com um 

enfoque teórico-prático para um desenvolvimento satisfatório na “instrumentalização” 
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das competências gerais e específicas dos alunos/artistas contextualizada para a 

apreensão do conhecimento e ingresso no mercado de trabalho.  

Com essa propositura, de acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso, 

a prática apresenta segurança de se adotar uma ação pedagógica reflexiva e 

profissionalizante que atenta ao mercado da Arte, especialmente da Dança. “Essa 

instituição de ensino precisa ampliar sua atuação a fim oferecer ao alunado uma 

formação técnica em nível médio para atender as demandas do mercado de trabalho 

de nossa cidade e beneficiar aos demais profissionais da área com um diploma” 

(CENA, 2011, p. 04). 

 Com tais proposições para um Ensino Técnico em Dança no estado do Rio 

Grande do Norte, o CENA tem por objetivos: 

 

Formar técnicos e artistas profissionais na área da dança com 
conhecimentos teórico/práticos com habilidades e competências para 
atuar como profissional responsável crítico e criativo; 
Oferecer conhecimentos teórico-práticos indispensáveis à arte da 
dança visando à formação intelectual, técnica, estética e ética do 
dançarino habilitado à prática profissional; 
Contribuir para o conhecimento dos princípios do movimento como 
respiração, equilíbrio, dinâmica postural, os processos da dança, da 
improvisação, repertório e composição coreográfica. 
Oferecer informações teórico/prática sobre o mercado de trabalho e a 
inserção do profissional da dança; 
Oportunizar ao aluno/dançarino as condições para o seu 
aprimoramento perceptivo, técnico e domínio corporal trabalhando na 
capacidade imaginativa a fim de integrar o conhecimento corporal 
com o intelectual; 
Realizar apresentações públicas para que os alunos/dançarinos 
vivenciem e aprimorem as relações entre palco e plateia; 
Incentivar estudos e pesquisas sobre a dança e outras temáticas a 
ela relacionadas; 
Oportunizar ao aluno/dançarino as condições para o seu 
aprimoramento técnico e domínio corporal (CENA, 2011, p. 06). 

 

Tais objetivos coadunam com algumas das proposições contidas na Minuta 

do Projeto de Lei nº S/N de 2015, que regulamenta o exercício da profissão dos 

profissionais de Dança que, em seu Art. 3º, considera profissional aquele que venha 

a exercer funções inerentes a Dança tais como bailarino/dançarino, criador, maître, 

pesquisador, ensaiador, instrutor, produtor, etc. 
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3.2 Organização da estrutura curricular do CENA 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (CENA, 2011), o curso se 

desenvolve de forma presencial, na modalidade Educação Profissional concomitante 

e subsequente ao Ensino Médio, com ênfase em Balé Clássico, Dança 

Contemporânea e Dança Popular. Oferece uma matriz curricular que se assemelha 

a outras escolas de nível técnico de dança no Brasil. O seu eixo tecnológico é de 

Produção Cultural e Design: Curso Técnico de Nível Médio em Dança, como os 

demais estudados. Atualmente, está estruturado em quatro bimestres e está 

organizado em três eixos teóricos e práticos. Esses eixos se agrupam em três 

módulos, a saber: 

  1) História da dança e o movimento corpo-mente com suas diversas formas 

de expressão e articulação individual e interpessoal;  

2) Métodos, técnicas e recurso cênicos, musicais, de improvisação na 

execução, planejamento ou produção de espetáculos ou eventos na área da dança 

clássica, moderna, contemporânea e popular;  

3) Práticas criativas para a atuação no mercado de trabalho, seja na produção 

de espetáculos e na investigação científica para atualização e educação continuada.                                                                                     

             O curso busca profissionalizar as pessoas que já estejam trabalhando e 

querem, no futuro próximo, ter a capacitação adequada e e o preparo exercer o 

ofício da dança com todos os seus encantos, possibilidades e desafios.  Para a 

Prof.ª Rosa Mendonça13, em entrevista concedida à autora da dissertação [...] “O 

CENA criou possibilidades para que este futuro profissional egresso de diferentes 

manifestações vividas com a dança sinta-se instigado a ampliar, aprofundar e 

consolidar conhecimentos teórico-práticos, capaz de fornecer melhor suporte e 

respaldo profissional no âmbito real de atuação no mercado de trabalho”.   

                                                           
13 Rosa Mendonça- PhD em Ciências do Desporto, Ma. em Educação Física, Saúde e Qualidade de 

Vida. Especialista em Avaliação, Diagnóstico e Intervenção Funcional em Fisioterapia 

Traumatológica, Ortopédica e Desportiva. Entrevista concedida por e-mail, dia 02/02/2016. 
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A respeito do referido curso técnico, a professora Roseane Melo 14  e 

professor Netuno Leão abordam a importância do curso para esses profissionais 

ressaltando:  

 

Considero alguns fatores contribuintes do Cena na formação do 
técnico em dança tais como, a oportunidade do artista da dança, 
formado em escola informal ter uma formação profissional de nível 
técnico no período de curta duração (ROSEANE MELO). 
 
A Unidade de Ensino de Danças Integradas propõe aos alunos do 
Curso Técnico em Dança, Habilitações: Dança Clássica, Popular e 
Contemporânea, o acesso a conhecimentos teóricos e práticos 
necessários a formação de Técnicos em Dança que possam atuar no 
mercado com qualidade e articulados com a contemporaneidade 
(NETUNO LEÃO). 
 
 

A formação técnica e qualificação em dança têm excelentes benefícios da 

prática artístico-cultural, possibilitando a apresentar à sociedade novos profissionais 

e aperfeiçoando o seu trabalho artístico, com boa tendência de absorção no 

mercado de trabalho quando os nossos alunos constroem pontes com sua prática 

atual e com o curso técnico, conta que há um espaço cada vez maior e promissor 

para esse segmento. 

É preciso dar crédito aos cursos técnicos profissionalizantes em Nível Médio 

existentes no Brasil. Isso porque esses cursos têm contribuído de maneira bastante 

significativa na formação de profissionais da área de dança. A esse respeito, vale 

informar aqui os cursos técnicos de dança, a exemplo da Escola Técnica do Teatro 

Guaíra, que em sua trajetória vem sofrendo adaptações constantes, adequando-se 

aos novos conceitos da cena da dança na contemporaneidade. Acerca dessa 

ascensão nos diversos cursos técnicos de dança, Wosniak (2008, p. 230) esclarece 

que “[...] esses processos de mudança, evolução e adaptação de linguagem e 

proposta, tomados em conjuntos, apresentam um processo de transformação” para 

esses espaços de conhecimento em dança. 

Os Cursos Técnicos de Dança, elencados nesta pesquisa, apresentam carga 

horária de teoria em consonância com a prática. Tais cursos figuram de acordo com 

                                                           
14 Roseane Melo é Mestre em Artes Cênicas pela UFRN e Profª do CENA. Entrevista concedida por 

e-mail, no dia 04/02/2016. 
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a Resolução nº 06/2012, autonomia na concepção, elaboração, execução, avaliação 

e revisão do seu Projeto Político Pedagógico, construído como instrumento de 

trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e normas educacionais, 

estas, Diretrizes Curriculares Nacionais e outras complementares de cada sistema 

de ensino.  

Destaca-se, ainda, uma similaridade nos componentes curriculares do CENA 

com outros cursos técnicos de dança do país, a exemplo das disciplinas de Balé 

Clássico e Dança Contemporânea presentes em todos eles, embora tal parecença 

esteja presente nos Planos de Ação desses cursos técnicos e não na sua prática 

pedagógica. Dessa forma, a título de exemplo, citamos como preconizado nos 

Projetos Pedagógicos ou Planos de Ação o ensino de Balé Clássico; 

O Balé Clássico no curso técnico de Alagoas é estudado a partir das noções 

de eixo, postura, equilíbrios, giros e saltos por meio da complexidade dos exercícios 

de barra e centro, assim como dos usos das diagonais, a revisão da estrutura dos 

códigos do balé e noção de aplicabilidade dos seus princípios fundamentais em 

outras técnicas e estilos de dança.  

Esse componente curricular denominado de “Exercícios Técnicos de Dança 2” 

é ofertado dentro do que o PPC denomina de Área Técnica. Já no CENA, tal 

disciplina é estudada a partir dos preceitos da evolução histórica e suas técnicas, 

origem, movimentos específicos, concentração, precisão, elasticidade e flexibilidade, 

coordenação, graciosidade, referência musical e figurino.  

Estudo, em sala ambiente, dos passos técnicos, da respiração na mecânica 

da dança e na continuidade do movimento é ofertado no Plano de Curso de Módulo 

III, que aborda a formação científica e a instrumentalização técnica para a dança. 

A respeito dos estudos de Balé Clássico no curso técnico CENA, uma das 

alunas comenta sua proximidade com o componente curricular: 

 

A disciplina que mais se aproximou de minhas atividades foi Danças 
Clássicas, devido o trabalho que desenvolvo com crianças. 
Acrescentaria dança contemporânea, corporeidade. Mas em resumo 
todas foram de grande importância. Com todo o aprendizado do 
curso pretendo ser uma boa profissional de responsabilidade, ética, e 
parabenizo a todos os professores e a direção da escola (FLAVIA 
YONARA). 
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Citando o caso análogo, a Dança Contemporânea figura em todos os cursos 

técnicos por nós apresentados. No Instituto de Artes e Cultura do Ceará, Porto 

Iracema das Artes, a disciplina é vista logo no início do curso (Módulo I) tendo como 

objetivo dominar elementos básicos da dança, relacionando peso, apoios, impulso, 

tensão e relaxamento, expansão e contração, equilíbrio e desequilíbrio.  No CENA, 

tal componente curricular é ministrado somando-se ao conteúdo da Dança Moderna. 

Em seu ementário apresenta-se: 

 

Estudo dos elementos básicos e princípios do ensino da dança 
moderna e contemporânea; Criação de partituras: Contato 
Improvisação. Performance e demais conhecimentos  técnicos de 
dança em sua diversidade. Aplicação dos princípios do movimento 
visando desenvolvimento das habilidades corporais físicas e 
artísticas e a relação do movimento com o som identificando os 
elementos técnicos e gestuais, em especial as brasileiras. Vivencia 
mapeando as características das danças nas regiões brasileiras: 
gestos, gestuais, coreografias, simbólicas e demais 
contextualizações para a construção artística utilizando os 
conhecimentos na aplicação aos princípios do movimento 
relacionando-os com o som na prática da dança, resultando na 
construção de trabalho artístico cênico na dança (CENA, 2011, p.16). 

 

 

A disciplina citada, no Curso Técnico de Dança do Rio Grande do Norte, é 

denominada de “Técnica de Dança com Prática em Danças Modernas e 

Contemporâneas” e compõe o Módulo II do Plano de Ação do Curso que junto com 

o módulo I “[...] oferecem ao aluno as informações gerais básicas sobre cultura e a 

dinâmica do indivíduo e da sociedade nas relações interpessoais, a comunicação e 

a postura profissional” (CENA, 2011, p.10).   

Observamos que o Projeto Pedagógico de Curso é uma referência que, 

muitas vezes, é adaptado ou reinterpretado de acordo com a formação e capacidade 

de cada professor, além da realidade de cada turma. Nesse sentido, deve ficar claro 

que os componentes curriculares exemplificados tratam de uma mera comparação 

entre Projetos ou se há conhecimento com relação à forma com que as ementas são 

aplicadas na prática. 

Há de citar ainda a presença das danças populares brasileiras nos planos de 

curso e projetos pedagógicos dos cursos técnicos de dança. Tal componente 
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curricular nesses projetos está em consonância com a Lei 10.639/2003 e nº 

11.645/2008 e da Resolução CNE/CP Nº 1/2004, fundamentada pelo Parecer 

CNE/CP Nº 3/2004 que institui a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena nos currículos que devem abordar a temática ditada pela 

legislação.  

É preciso clarificar que o componente curricular existe nos cursos citados, 

embora muitos deles não apontem em seus planos de curso e projetos pedagógicos 

a obrigatoriedade da Lei atravessada na disciplina Danças Populares Brasileiras. 

A denominação dada pelos cursos técnicos de dança para esse componente 

curricular varia de nominação15. No Instituto de Artes e Cultura do Ceará - Porto 

Iracema das Artes recebe o nome de Danças Tradicionais, na Escola Técnica de 

Dança de Alagoas recebe o nome de Dança das Tradições Brasileiras; na Escola 

Técnica de Teatro e Dança do Estado de São Paulo é intitulado de Danças 

Brasileiras. 

 Fundamentos da Cultura Popular é o nome dado pela Escola Técnica de 

Dança do Pará. No Curso Técnico de Dança do Conservatório Carlos Gomes, 

Campinas – SP, a disciplina é cunhada de Danças Folclóricas e, no CENA, o 

componente curricular é nominado de Técnica de Dança com Ênfase em Dança 

Popular. 

No Plano de Curso do CENA, a disciplina citada é estudada no primeiro 

módulo do curso e, ao final, os alunos apresentam o resultado das experiências 

obtidas no componente curricular, como sinaliza a imagem nº 04.  

 

                                                           
15 Cabe citar que alguns cursos técnicos de dança não apresentam essa disciplina em sua matriz 

curricular, a exemplo do Curso Técnico da Escola Angel Vianna, Instituto de Artes e Cultura do Ceará 
- Porto Iracema das Artes, do Curso Técnico em Dança do Teatro Guaíra. 
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   Imagem nº 04: Apresentação final da disciplina Cultura Popular alunos do CENA, 2014  
   Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 
 

Ainda sobre essa disciplina, no objeto de estudo, aponta para vivência 

identificando os elementos técnicos e gestuais da Dança Popular Brasileira, 

mapeamento das danças nas regiões brasileiras com o conhecimento e prática dos 

gestos, coreografias, simbologias, contextualizando as teorias dessa dança na 

aplicação dos princípios do movimento, relacionando-os com o som na prática da 

dança, resultando na construção de trabalho artístico cênico na Dança Popular 

Brasileira.  

 

3.3 A quem possa interessar: formação do discente no CENA 

 

Assim como os demais cursos técnicos do país, o Cena, que é ofertado 

concomitante ou posterior ao Ensino Médio, iniciou sua história no ano de 2013, 

apesar da escola que abriga o curso ter mais de trinta anos formando bailarinos para 

atuar dentro e fora do estado do Rio Grande do Norte. 

Por essa pouca temporalidade, o curso técnico funciona apenas com uma 

turma, como sinaliza a imagem nº 05, que tem previsão de conclusão em 2016. 
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Imagem nº 05. Primeira turma do curso técnico de dança – CENA - 2014  
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  
 

Cabe sinalizar que foi aberto um processo seletivo para entrada dessa 

primeira turma com quarenta vagas ofertadas, das quais apenas dez foram 

preenchidas. Foi feita uma prova de caráter eliminatório: teórica e prática. Das vagas 

disponibilizadas, apenas vinte candidatos obtiveram a pontuação mínima exigida e 

desses, como já comentado, dez alunos concluirão o curso. 

O perfil educacional apresentado pelos alunos é do Ensino Médio, sendo que 

se tem nessa turma duas alunas com graduação e uma com mestrado. Todos 

apresentam experiências com a dança em suas mais diversas modalidades. A faixa 

etária varia dos dezoito (18) anos aos sessenta e quatro (64) anos. A busca por uma 

formação técnica em dança, segundo relatos de sala de aula é que, mesmo esses 

alunos tendo essas experiências, faltava uma seguridade na área respaldada pela 

lei. 

Ainda é preciso comentar que o Projeto Político Pedagógico do CENA vem 

para oferecer uma sistematização e complementação de habilidades e 

conhecimentos às pessoas com formação básica em dança, bem como uma 

certificação profissional.   
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Tal complementação é vista pelos alunos do CENA como uma oportunidade 

de ingresso no mercado de trabalho da dança na capital do estado. A esse respeito, 

alguns integrantes comentam que:  

 

Para mim foi muito importante porque abriu novas perspectivas no 
mercado da dança. Apesar de ter feito anos de ballet clássico, não 
tinha experimentado outras modalidades de dança como dança 
moderna, contemporânea, de salão, dentre outras. O curso abriu um 
leque de conhecimentos e oportunidades (FLÁVIA DENISE16). 
 
O curso do CENA me possibilitou conhecimentos nas várias áreas da 
Dança, desde os vários estilos, passando pela história e abordando 
ainda seus inúmeros expoentes. Além disso, o curso também 
proporcionou, com algumas disciplinas, uma ótima visão do atual 
mercado das artes no país e de que forma podemos atuar nesse 
mercado (HORTÊNCIA CARVALHO17). 
 
A secretaria deu o suporte necessário para a realização e 
desenvolvimento do curso, além de nos proporcionar um elo para um 
futuro mercado de trabalho (EDUARDA RODRIGUES18). 
 
Acredito que a importância do curso seja seu potencial na formação 
prática e teórica para dança. Por isso, na minha formação o valor 
positivo de estar fazendo o curso é que me sinto beneficiada pelo 
contato com esses dois modelos, que unidos dão suporte para o 
desenvolvimento do aprendizado. A importância do CENA para 
minha formação é grande para meu aperfeiçoamento em 
conhecimentos teóricos e práticos (FLÁVIA YONARA19). 
 
O curso técnico para minha formação é de grande importância, pois 
para ser uma profissional qualificada, tem que se buscar adquirir 
novos conhecimentos e sempre buscar o melhor para nossos alunos. 
(LILIANE SILVA20). 

 

Percebe-se, nas respostas dadas ao questionário feito pela pesquisadora, a 

importância desse curso técnico em dança para essas pessoas. Para além do 

conhecimento adquirido há uma preocupação, como se pode observar nos trechos 

acima, com o mercado de trabalho.  

                                                           
16 Flávia Denise aluna do CENA. Resposta dada ao questionário em 12/02/2016. 

17 Hortência Carvalho, aluna do CENA. Resposta dada ao questionário em 01/03/2016. 

18 Eduarda Rodrigues aluna do CENA. Resposta dada ao questionário em 14/03/2016. 

19 Flávia Yonara aluna do CENA. Resposta dada ao questionário em 30/01/2016. 

20 Liliane Silva do Rosário aluna do CENA. Resposta dada ao questionário em 16/02/2016. 
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Nesses excertos se vê tal preocupação em “perspectivas no mercado da 

dança”, “atual mercado das artes no país e de que forma podemos atuar nesse 

mercado”, “elo para um futuro mercado de trabalho”, “ser uma profissional 

qualificada”; que corroboram com o processo de validação que é regulado pelo 

poder público (Ministérios e Secretarias), com base na legislação educacional 

vigente, norteada por parâmetros ou diretrizes curriculares estabelecidas. 

Terra (2010), a respeito dessa profissionalização, comenta que o ensino 

formal técnico desempenha papel importante na dinâmica de gestação do artista da 

dança. “[...] Não se trata aqui de uma questão de valoração, mas de considerar 

funções específicas e diferenciadas, e porque não, articuláveis” (Idem, p. 73). 

Ainda, de acordo com Terra (2010), esse aluno/artista da dança pode atuar 

como professor de cursos livres, em academias, escolas, estúdios, a partir de seu 

registro profissional, levando em conta sua formação artística. 

A dança como uma escolha profissional e campo de atuação abrange tanto as 

carreiras de bailarino, coreógrafo e intérprete, como a do ensino em escolas e 

academias especializadas; ela é uma profissão como qualquer outra e os alunos 

egressos do curso pretendem viver do exercício dessa carreira.  

Em seu futuro profissional com a conclusão do curso, o aluno vai ter 

oportunidade de desenvolver atividades ligadas à criação, produção e execução de 

dança, atuando como bailarino, dançarino, diretor ou assistente de palco como 

assegura a Lei que regulamenta o exercício da profissão dos profissionais de Dança. 

 Sobre tal regulamentação e aspirações profissionais dos alunos do referido 

curso técnico, Roseane Melo, professora do CENA, menciona de maneira bastante 

pertinente que o curso dê continuidade à formação profissional de nível técnico em 

dança capacitando o artista da dança para atuar não só como professor e 

coreógrafo, mas para atuar em novos campos como de produção, da pesquisa, da 

gestão, da ação sociocultural difundindo a dança na cena norte- rio-grandense. 

Faz-se necessário comentar que os alunos, além da carga horária de aulas 

práticas, também têm uma carga horária teórica destinada à pesquisa das danças 

que compõem a matriz curricular do curso (imagem nº 06).  
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Imagem nº 06. Alunos do CENA em atividades teóricas, 2015  
Foto: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

     

As disciplinas teóricas são previstas nos cursos técnicos para introduzir os 

discentes na pesquisa em dança. De acordo com a Resolução nº 06, de 20 de 

setembro de 2012 (BRASIL, 2012) que define Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Profissional de Nível Técnico, no seu Capítulo II, Art. 6º, a pesquisa, 

como princípio pedagógico, deve assumir a integração dos conhecimentos 

específicos para a produção do conhecimento. Esse documento diz ainda que deve 

haver a indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-

aprendizagem, bem como a contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na 

utilização de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à 

integração entre a teoria e a vivência da prática profissional. 

 

3.4 O corpo docente e a práxis pedagógica no CENA 

 

Convém ressaltar neste escrito a atuação do corpo docente para a 

manutenção do CENA. O corpo docente é formado por professores com larga 

experiência prática no campo da Dança e da Arte. Todos têm graduação, qual seja 

em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas, Artes Plásticas/Desenho e 
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Música, Educação Física ou áreas correlatadas para atender ao supracitado curso 

técnico. Grande parte desses docentes têm formação Lato ou Strictu Senso em 

Artes, Educação Física ou áreas afins.  

Esse grupo de profissionais contribui para que o curso possa superar suas 

expectativas de criação, como foi apontado nas respostas dadas ao questionário 

feito pela pesquisadora. A respeito do CENA, da organização curricular, esses 

profissionais são categóricos ao dizerem que o curso técnico: 

 

Pode contribuir para disseminação deste curso técnico ainda 
embrionário, porém com promissoras perspectivas na educação 
continuada dos alunos da própria EDTAM, como também, egressos 
de outras escolas e atividades socioculturais com dança. Incentivar a 
iniciação científica do corpo docente/discente para fins de avaliação 
do conceito e qualidade do curso (ROSA MENDONÇA). 
 
A abordagem de conteúdos de dança capacitando e desenvolvendo 
o artista da dança não só as habilidades técnicas, mas um pensar e 
fazer dança mais consciente e crítico na construção de novos 
saberes da dança (ROSEANE MELO). 
 
 

Como professora do CENA, acredito que o curso dará oportunidade aos 

profissionais que atuam como professor, monitor, bailarino. Lembro que estes alunos 

já são profissionais de dança, no entanto trabalham sem essa cobertura legal 

ratificada pela lei. Há uma qualificação e regulamentação para exercer seu ofício, 

possibilitando inclusive uma melhor remuneração e reconhecimento, podendo 

contribuir com a formação qualificada de seus alunos. (grifo meu) 

Pelos fragmentos retirados das respostas dos professores, percebe-se que o 

CENA busca contribuir com a profissionalização dos que querem uma formação 

mais ampla e capacitada em dança. É fato que em nossa cidade há muitos 

profissionais trabalhando com a dança, porém, sem habilitação adequada e sem 

certificação. 

Acerca da afirmativa acima, há de se concordar com Terra (2010) que, de 

acordo com sua pesquisa sobre cursos técnicos de dança e pesquisa feita na 

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES – CBO/2002 do Ministério do 

Trabalho (BRASIL, 2002), o artista da dança para sua formação e para ser 

considerado profissional da área, de acordo com a Lei nº 6.533/78, consideram-se 

três possíveis percursos de profissionalização:  
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Após anos de estudos realizados no ensino não-formal, nos 
chamados cursos livres e/ou de formação não reconhecidos pelo 
MEC (estúdios, academias, escolas, projetos, centros de formação), 
articulando-os as experiências de participação em apresentações e 
produções artísticas, o aspirante à artista da dança poderá obter seu 
registro profissional – o DRT – junto aos SATEDs (Sindicatos dos 
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões) e SINDIDANÇAs 
(Sindicatos de Dança, casos de São Paulo e do Rio de Janeiro); 
Um outro percurso é realizar a formação num Curso Técnico (2º 
grau) reconhecido pelo MEC e/ou pelas Secretarias Estaduais de 
Educação, os quais fornecem um diploma que levará o aluno a obter 
o DRT; 
Por último, tal percurso pode ser realizado num Curso de Graduação 
em Dança (3º grau); considerado também como ensino formal por 
ser totalmente fiscalizado pelo MEC; mediante o diploma de Bacharel 
em Dança, o aluno realiza também seu registro profissional como 
dançarino na Delegacia Regional do Trabalho (TERRA, 2010, p. 72). 
 

 

De acordo com a Lei nº 6.533/78 em seu Art. 9º, em consonância com o 

pensamento de Terra (2010) sobre os estudos em cursos livres ou de formação não 

reconhecida pelo MEC, o interessado deverá requerer um atestado de capacitação 

profissional fornecido pelo sindicato representativo da categoria para que seja 

comprovada sua capacitação profissional. 

Alguns professores de dança do estado que não têm licenciatura ou formação 

técnica em cursos técnicos de dança possuem registro profissional em conjunto com 

a categoria dos profissionais de teatro. Outros, apesar da larga experiência na 

cidade de Natal com o ensino de dança e apresentações e produções artísticas não 

tem esse registro. É preciso citar ainda que a categoria dos profissionais de dança 

não tem um Sindicato que os represente em Natal, embora haja fóruns de discussão 

e representatividade da área em nível nacional. 

Cabe ressaltar aqui a práxis desenvolvida no referido objeto de estudo. Em 

páginas anteriores escrevemos o que preconiza o curso a partir de seu Projeto 

Pedagógico. No entanto, nas atividades cotidianas, o CENA apresenta algumas 

dificuldades para a sua manutenção. 

Embora haja um comprometimento do corpo docente, e em especial aos 

alunos da única turma de egresso no curso referendado, nota-se que falta um 

engajamento do grupo para que o CENA seja exitoso.  
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Talvez para esse maior engajamento necessite que esse professor e, me 

incluo também, seja, como diz Schön (1997) um professor reflexivo que permitisse 

ser surpreendido pela ação na reflexão. De acordo com esse autor, a reflexão-na-

ação de um professor implica a questão importantíssima das representações 

múltiplas. Um professor reflexivo tem a tarefa de encorajar e reconhecer, e mesmo 

de dar valor à confusão dos seus alunos. O conceito de reflexão-na-ação (ou 

reflexão na prática) caracteriza-se como um conhecimento tácito que o professor 

mobiliza e elabora durante a própria ação; o professor ativa os seus recursos 

intelectuais (conceitos, teorias, crenças, técnicas), diagnostica a situação, elabora 

estratégias de intervenção e prevê o curso futuro dos acontecimentos. 

Como professora do curso, percebo que na ânsia de abri-lo para seu 

funcionamento, muitos pontos que penso serem essenciais para o bom andamento 

do mesmo ficaram em aberto. Nossas aulas são “nômades”, pois o CENA ainda não 

foi contemplado com um espaço para seu uso exclusivo, tendo que o dividir com a 

escola, sendo que o CENA se adequa aos horários vagos que a escola disponibiliza. 

Penso que a estrutura curricular deve ser revista para sanar tais “pontos em aberto”. 

Esse pensamento reflete-se nas falas do corpo docente e discente, quando relatam 

suas experiências com o curso. 

Cito exemplo das aulas teóricas que em geral são ministradas em um 

corredor muito apertado e barulhento que serve de circulação para os alunos da 

escola e as práticas de igual forma e com o horário suprimido. É essencial que 

nossos alunos possam articular as teorias estudadas às práticas de ensino. Como 

forma de proporcionar um espaço de interação entre teoria e prática, cabendo ao 

curso técnico oferecer essa orientação de modo a desenvolver habilidades 

essenciais que lhe serão exigidas para atuarem de maneira satisfatória no mercado 

de trabalho. 

Embora haja a “boa vontade” da EDTAM em ceder seus espaços para que o 

curso técnico aconteça, faz-se necessária uma reforma política, ideológica e de 

práxis no referido curso. É preciso pontuar que no Projeto Pedagógico de Curso do 

CENA, no que se refere a identificação da unidade de ensino, em seu ato de criação 

diz que a Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão é que devia se integrar ao 

Curso Técnico e não o contrário. Vejamos como se refere o PPC a respeito dessa 

assertiva. 
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Ato de criação: (Escola Pública) ESCOLA DE DANÇAS 
INTEGRADAS-Diário Oficial de 26 de março de 1986 conforme o 
Processo n° 02792/86 - Secretaria de Estado de Educação e Cultura. 
Hoje integrada ao CENTRO EDUCACIONAL NORTE-RIO-
GRANDENSE DE ARTE-(CENA) que objetiva promover a educação 
profissional técnica de nível médio e de formação inicial e 
continuada. A referida escola está integrada a Fundação José 
Augusto e vinculado à Secretaria Estadual de Educação e Cultura – 
Decreto n. 23.160 de 11 de dezembro de 2012, publicado no DO/RN 
de 12/12/2012 (CENA, 2011, p. 3, grifos nossos). 

 

Teoria e prática não são dissociáveis no que concerne aos ensinamentos da 

dança. Creio que na Dança não deva haver dicotomia entre teoria e prática e que 

haja a integração entre ambas através das práxis, ou seja, a prática refletida, 

teorizada, pois na verdade não são termos antagônicos, opostos, mas dialéticos, 

complementares e que formam uma unidade. Segundo Winterstein (1995, p. 39), 

“[...] a teoria sem a prática é oca, a prática sem a teoria é cega”. Isso revela a 

unidade teoria/prática na medida que se complementam, são duas faces de uma 

mesma moeda. A teoria, divorciada da prática, mais cedo ou mais tarde tende a cair 

no subjetivismo, pontifica Winterstein (1995). 

É preciso discutir no CENA como devem estar dispostos no currículo os 

componentes curriculares considerados teóricos e práticos, se assim podemos 

classificar, a fim de oferecer um conjunto de conhecimento necessário e inerente ao 

técnico de dança. Mais que isso, o quanto as disciplinas práticas vão enriquecer o 

repertório intelectual do aluno e não ser caracterizadas somente como aquisição de 

movimentos dançados. 

Dessa forma, tanto o conhecimento extraído das disciplinas “teóricas” quanto 

o conhecimento extraído dos componentes “práticos”, devem servir para solucionar 

as questões pertinentes ao técnico em dança e sua relação com a atuação 

profissional. 

Ainda nos referindo à práxis do curso no que concerne teoria e prática há 

como já afirmado, uma necessidade de reforma curricular, bem como uma avaliação 

do grupo de professores da estrutura curricular, objetivos do curso e ementas dos 

componentes curriculares, pois essas mudanças afetam diretamente no ensino 
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aprendizagem dos discentes, bem como na sua preparação para o mercado de 

trabalho em dança.  

Sobre essa reformulação citada, o professor Netuno Leão comenta: O CENA 

apresenta dificuldades, por ser uma Instituição pioneira no Ensino Técnico de Nível 

Médio na área de Artes na rede de ensino do Estado. No entanto, faz-se necessário 

que após a conclusão das primeiras turmas a grade curricular seja revista, para 

mantê-la adequada às necessidades dos profissionais e do mercado de trabalho. 

As discussões sobre as necessidades de reforma do currículo do CENA 

incorporam, com maior ou menor ênfase, discussões sobre os conhecimentos 

escolares, sobre os procedimentos e as relações sociais que conformam o cenário 

em que os conhecimentos se ensinam e se aprendem, sobre as transformações que 

desejamos que aconteçam com nossos alunos e alunas, sobre os valores que 

desejamos discutir com eles e elas e sobre as identidades que pretendemos 

construir.  

Ao serem perguntados se o curso prepara esses alunos para o mercado de 

trabalho a partir das aulas teóricas e práticas desenvolvidas, os professores foram 

enfáticos em suas respostas: 

 

É de igual importância continuar o acompanhamento aos 
profissionais egressos para avaliar o seu desempenho no mercado 
(NETUNO LEÃO). 

 
O CENA criou possibilidades para que este futuro profissional 
egresso de diferentes manifestações vividas com a dança sinta-se 
instigado a ampliar, aprofundar e consolidar conhecimentos teórico-
práticos, capaz de fornecer melhor suporte e respaldo profissional no 
âmbito real de atuação no mercado de trabalho (ROSA MENDONÇA) 

 
Por ser um curso de nível técnico, pode-se dizer que o curso oferece 
possibilidades de conhecimento teóricos e práticos necessários ao 
aluno para atuar nessa área. Amplia as perspectivas desse aluno, 
estimulando-o buscar novos saberes em outros cursos, já que o 
curso técnico possui um período curto de duração (ROSEANE 
MELO). 
 

 

A partir das respostas dos professores, entendemos que as aulas teórico-

práticas devam produzir um conhecimento organizado que permite a qualquer 

pessoa se mover de forma específica ou genérica, eficaz ou harmoniosa, otimizando 
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todas as suas potencialidades e possibilidades, um novo perfil de profissional para 

atender uma nova fatia do mercado, cuja atuação é direcionada não mais somente 

em executar habilidades, mas em saber como e porque executar esses movimentos. 

Recorremos ainda aos questionamentos feitos ao corpo docente para uma 

melhor compreensão do CENA em curso no Estado. Ao serem perguntados se 

Projeto Político Pedagógico atende a formação discente desejada, eles 

responderam que:  

 

Necessita-se uma mudança referente a carga horária de algumas 
disciplinas aumentando o número de hora aula como também 
substituir disciplinas que não são tão importantes para o curso por 
outras fundamentais (ROSEANE MELO). 

 
De acordo com os objetivos do CENA, que buscam promover a 
educação profissional técnica de nível médio e de formação inicial e 
continuada, os alunos deverão estar em condição para atender as 
demandas do mercado. Os alunos das primeiras turmas do curso, os 
professores e o corpo técnico da escola são os pioneiros e 
certamente cumprirão também o papel de colaboradores no processo 
de consolidação dos cursos. Como em toda área do conhecimento e 
da formação, com avaliação continuada e fidedigna as partes. 
(NETUNO LEÃO). 
 

 

Como sabemos, a dança tem suas especificidades de compreensão corporal, 

artística e filosófica, a formação em um curso Técnico de dança a esse nível tem 

papel importante, pois ela nos dar uma formação específica que garante a 

capacitação profissional para realizar tarefas como planejamento, criação, condução 

e avaliação de programas artísticos para grupos amadores e profissionais.  O 

técnico encontra vagas em escolas e academias de dança e cursos livres, e em 

outros programas, mas a titulação é aceita geralmente na concorrência em vagas de 

artes, mas a categoria luta para que existam concursos específicos tanto para o 

professor quanto para o profissional que trabalha com esse tipo de formação.  

Inferimos que o Projeto Pedagógico do Cena, quando realizado, a sua revisão 

levando em consideração as relações com o espaço físico, com o término do curso 

da primeira turma possibilitará ao grupo de professores uma visão mais ampliada 

das dificuldades existentes e a busca por mecanismos que os sanem, bem como 
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essa revisão deixará o curso com especificidades que são inerentes aos dançantes 

norte rio-grandense. 

Sobre tais dificuldades, Netuno leão assevera: 

 

É necessário que essa atualização ocorra periodicamente, atenda as 
orientações dos órgãos competentes e inclua os resultados das 
avaliações realizadas com docentes e discentes do curso técnico. [...] 
É necessário também realização de uma revisão periódica dos 
currículos, utilizando as avaliações dos cursos e as pesquisas de 
mercado.  É de igual importância continuar o acompanhamento aos 
profissionais egressos para avaliar o seu desempenho no mercado. 

 

É preciso ainda citar que o Projeto pedagógico foi criado por um grupo de 

pessoas que tinha pouca ou nenhuma relação com a dança e seus mecanismos. 

Desta feita, e pela necessidade da criação do CENA, o referido projeto apresenta 

lacunas que foram observadas pelos professores. 
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A partir das considerações apontadas pelos alunos e professores do CENA, 

bem como do respaldo dado pelas Resoluções e Leis que legitimam os cursos 

técnicos no Brasil, pensamos que o referido objeto de estudo desta dissertação 

apresenta grandes desafios para a formação técnica em dança no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Em nossa concepção, o Projeto Pedagógico de Curso precisa passar por 

reformulações para atender à formação necessária dos discentes e prepará-los, de 

certa maneira, para o mercado de trabalho. 

Julgamos importantes citar alguns pontos decorrentes da prática pedagógica 

e necessária para o atendimento dessa formação discente pretendida. 

1. Os professores afirmaram, em seus questionários, que o conhecimento 

acadêmico ajuda o aluno a compreender, usufruir e intervir na realidade da 

dança local percebendo que o conhecimento disponível em nosso curso, 

embora carente de uma estrutura física, humana e gestora, pode contribuir 

para a manutenção ou modificação da prática profissional desses discentes; 

2. Nota-se também que o curso necessita de muitos ajustes para atender, de 

maneira satisfatória, ao mercado de trabalho em nossa cidade que está em 

espantosa expansão. 

3. Embora apresente pontos não exitosos, como comentado neste texto 

dissertativo, a criação do CENA possibilitou mais um espaço institucionalizado 

de dança para o Estado;  

4. Acredita-se que ao término da primeira turma e um maior engajamento do 

corpo docente, possa haver uma reformulação no Projeto Pedagógico que 

amplie as possibilidades desse ensino técnico na cidade para atender a uma 

demanda de pessoas da dança que buscam uma profissionalização em nível 

técnico. 

O caminho que percorremos foi bastante atropelado e, em alguns momentos 

nos fragilizou, pois além das dificuldades que o curso apresenta, não com relação a 

sua proposta profissional e sim com relação aos conteúdos curriculares/pedagógicos 

e a pouca informação sobre sua implantação/implementação urge uma reforma 

curricular do mesmo. 

Somado aos aspectos negativos relatados, alguns professores e 

responsáveis por sua elaboração se negaram a responder o nosso questionário, 
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ficando ainda mais escassas as informações que julgo serem importantes para a 

tessitura desta escrita dissertativa.  

Embora o plano de curso do CENA aponte possibilidades de atuação, a partir 

do seu currículo os discentes e os docentes foram/são prejudicados pelas estruturas 

físicas já comentadas e pela falta de especialistas para ministrar alguns 

componentes curriculares. Além disso, o pouco número de alunos para a quantidade 

de vagas ofertadas para a 1ª turma foi prejudicado pela falta de divulgação do curso 

Técnico na classe artística da dança de Natal, bem como sua ideia inicial de que os 

alunos da EDTAM seguiriam seus estudos no CENA. 

Por fim, necessário se faz comentar que, embora com todas as dificuldades, 

que o objeto de estudo dessa dissertação nos apresentou o CENA, possivelmente, 

deve-se configurar como um espaço de dança no estado potiguar exitoso e que é 

certificado pelo Cadastro Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 
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ANEXO A - Questionário feito aos professores, gestores e funcionários que 

conceberam o Plano de Ação do CENA 

 

1- Como foi concebido o projeto CENA? 

2- Quais as perspectivas e expectativas para que o projeto, de fato, fosse realizado?  

3- Qual a contribuição do CENA para a dança do Estado? 

 

SOLANGE GAMEIRO  

 

1 – Através do projeto da Profª Isaura Amélia e Profª Cléa Bacurau, quando ambas 

estavam na Fundação José Augusto, em 2011 e aprovado em dezembro de 2012. 

 

2 – É grande!!, Pois esperamos que esse projeto venha dar uma qualidade maior 

aos profissionais da cidade. 

 

3 – É qualificar em termos de mercado de trabalho, dando um maior conhecimento 

ao profissional além-sala de aula, mostrar que a dança pode mudar vidas ! 
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ANEXO B - Questionário feito aos professores do CENA 

 

As perguntas foram feitas a todos os professores do CENA que se despuseram a 

responder ao questionário.   

1. Na sua visão, qual contribuição que o CENA pode dar para esse futuro 

profissional técnico em dança? 

2. O atual currículo atende às expectativas de seu processo ensino-

aprendizagem com a turma? 

3. Quais são suas expectativas com o CENA? 

4. Faça uma descrição de uma disciplina ministrada por você. 

5.  O curso prepara esses alunos para o mercado de trabalho? 

6.  O Projeto Politico Pedagógico atende a formação discente desejada? 

 

ROSEANE MELO DOS SANTOS 

 

1- Considero alguns fatores contribuintes do CENA na formação do técnico em 

dança, tais como; a oportunidade do artista da dança, formado em escola informal, 

ter uma formação profissional de nível técnico no período de curta duração. A 

abordagem de conteúdos de dança capacitando e desenvolvendo o artista da dança 

não só as habilidades técnicas, mas um pensar e fazer dança mais consciente e 

crítico na construção de novos saberes da dança. 

 

 2- Não. O atual currículo possui disciplinas práticas com uma carga horária que 

necessitaria ser maior, devido a sua importância para o desenvolvimento e 

aproveitamento de outras disciplinas. 

 

3- Que o CENA dê continuidade à formação profissional de nível técnico em dança 

capacitando o artista da dança em atuar não só como professor /coreógrafo/, mas 

em atuar em novos  campos como de produção, pesquisa, gestão, ação sócio, 

cultural. Difundir a dança na cena Norte-Rio-Grandense. 

 

4- A disciplina técnicas de Dança Moderna e Contemporânea nos possibilitou 

vivenciar sensações, percepções, pesquisa e criação de movimentos através de 
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várias estéticas da dança. A dança Moderna, abordada através da técnica de Martha 

Graham, produzia a expressão interior, uma emoção conduzida por um dos 

princípios da técnica de Graham; a contração e o relaxamento. A compreensão do 

que é dança contemporânea como princípios, sistema ou projeto artístico nos levou 

a transitar por várias estéticas da dança como: a improvisação, o Sistema Laban do 

movimento, a Eutonia. Entendendo que hoje a diversidade da dança e o corpo 

híbrido compõe a cena da dança contemporânea. 

 

5- Por ser um curso de nível técnico, pode-se dizer que o curso oferece 

possibilidades de conhecimento teóricos e práticos ,necessários ao aluno para atuar 

nessa área. Amplia as perspectivas desse aluno, estimulando-o buscar novos 

saberes em outros cursos, já que o curso técnico possui um período curto de 

duração. 

6- Necessita-se uma mudança referente à carga horária de algumas disciplinas 

aumentando o número de hora aula, como também substituir disciplinas que não são 

tão importantes para o curso por outras fundamentais. 

 

ROSA MARIA SOARES COSTA DE MENDONÇA 

 

1- O CENA criou possibilidades para que este futuro profissional egresso de 

diferentes manifestações vividas com a dança sinta-se instigado a ampliar, 

aprofundar e consolidar conhecimentos teórico-práticos, capaz de fornecer melhor 

suporte e respaldo profissional no âmbito real de atuação no mercado de trabalho. 

 

2- Sim, considerando a disciplina (Corporeidade e Movimento) que ministrei. É de 

extrema importância e significado principalmente por estar inclusa no módulo I, 

apesar de dispor de uma carga horaria insuficiente (40h). Envolve uma somatória de 

conteúdos preliminares com conceitos básicos para compreensão da consciência 

corporal e profissional. 

 

3- Poder contribuir para disseminação deste curso técnico, ainda embrionário. 

Porém, com promissoras perspectivas na educação continuada dos alunos da 

própria EDTAM, como também, egressos de outras escolas e atividades 
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socioculturais com dança. Incentivar a iniciação científica do corpo docente/discente 

para fins de avaliação do conceito e qualidade do curso. 

 

4- Desafios são sempre bem-vindos... 

   Especialmente quando são para o bem... 

   Transcorre através da união de amores lindos... 

   Sem esperar voltas de ninguém. 

   O que fazemos por amor... 

  Sempre alcança novos horizontes... 

  É assim que repassamos o nosso próprio calor... 

  Comprometidos mesmo que em momentos distantes. 

  E assim chegamos ao reconhecimento e a gratidão... 

  Como mais um presente abençoado... 

  Permitindo-nos reconhecer a fantástica exatidão... 

  Da direção de luz do nosso legado. 

  Corporeidade e movimento... 

  Riqueza poética sem fim... 

  Intermináveis momentos de discernimento... 

  Para expressar em palavras o que representa para mim. 

 

NETUNO LEÃO  

 

1- A Unidade de Ensino de Danças Integradas propõe aos alunos do Curso Técnico 

em Dança, Habilitações: Dança Clássica, Popular e Contemporânea, o acesso a 

conhecimentos teóricos e práticos necessários a formação de Técnicos em Dança 

que possam atuar no mercado com qualidade e articulados com a 

contemporaneidade. 

 

2- O currículo está de acordo com as instruções e encaminhamentos dados pelas 

instituições reguladoras dos processos de criação de instituição de ensino técnico de 

nível médio no estado. O CENA apresenta dificuldades, por ser uma Instituição 

pioneira no Ensino Técnico de Nível Médio na área de Artes na rede de ensino do 

Estado. No entanto, faz-se necessário que após a conclusão das primeiras turmas a 
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matriz curricular seja revista, para mantê-la adequada às necessidades dos 

profissionais e do mercado de trabalho. É necessário que essa atualização ocorra 

periodicamente, atenda às orientações dos órgãos competentes e inclua os 

resultados das avaliações realizadas com docentes e discentes do curso técnico. É 

de igual importância continuar o acompanhamento aos profissionais egressos para 

avaliar o seu desempenho no mercado. 

É necessário também realização de uma revisão periódica dos currículos, utilizando 

as avaliações dos cursos e as pesquisas de mercado.  É de igual importância 

continuar o acompanhamento aos profissionais egressos para avaliar o seu 

desempenho no mercado. 

 

 3- Trabalho, assim como os colegas, para que O CENA tenha uma estrutura 

adequada as suas necessidades, possa cumprir sua missão, suas metas e objetivos. 

Espero que a avaliação dos resultados alcançados com essas primeiras turmas 

possa servir para o aperfeiçoamento do CENA em busca da excelência e da 

qualidade.  

Aguardamos, não apenas nós - docentes e administradores - mas também os que 

fazem arte, que as Unidades de Ensino de Teatro e de Artes Visuais, sejam também 

implantadas. 

 

4- De acordo com os objetivos do CENA, que buscam promover a educação 

profissional técnica de nível médio e de formação inicial e continuada, os alunos 

deverão estar em condição para atender as demandas do mercado. Os alunos das 

primeiras turmas do curso, os professores e o corpo técnico da escola são os 

pioneiros e certamente cumprirão também o papel de colaboradores no processo de 

consolidação dos cursos. Como em toda área do conhecimento e da formação, com 

avaliação continuada e fidedigna das partes. 

 

5- O Projeto Político Pedagógico do CENA foi estruturado considerando as 

orientações pensadas para a educação e ensino profissional vigentes no país, com a 

intensão de ser um norteador para os planejamentos e execução das ações. Ao final 

da realização do curso da primeira turma, teremos informações suficientes para 

avaliar e propor as adequações necessárias ao novo Projeto Político Pedagógico.     
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ANEXO C- Questionário feito aos alunos do Curso Técnico CENA 

 

As perguntas foram feitas a todos os alunos do CENA que se despuseram a 

responder o questionário.   

1. Qual a importância do CENA para sua formação profissional em dança? 

2.  O currículo do curso atende as suas expectativas enquanto aluno? 

3. Quais as disciplinas que mais se aproximou de você e do seu objetivo em 

dança. Você acrescentaria alguma mais ao curso? 

4. Vocês acham que o curso oferta uma boa formação para o mercado de 

trabalho? 

 

HORTÊNCIA DE CARVALHO FEITOSA 

 

1- O curso do CENA me possibilitou conhecimentos nas várias áreas da Dança, 

desde os vários estilos, passando pela história da dança e abordando ainda seus 

inúmeros expoentes. Além disso, o curso também proporcionou, com algumas 

disciplinas, uma ótima visão do atual mercado das artes no país, e de que formar 

podemos atuar nesse mercado. 

 

2- Infelizmente o curso deixou a desejar em alguns quesitos, dentre eles estão: os 

espaços físicos onde as aulas eram ministradas, que no geral eram inadequados; 

organização dos horários de aulas; falta de aproximação entre direção, coordenação 

e alunos; falta de divulgação de notas e faltas por parte da coordenação do curso, 

além de tantos outros pontos que estavam presentes no edital, mas que deixaram 

de ser realizados por parte do CENA, o que, ao meu ver, caracterizou falta de 

respeito aos alunos que se esforçaram para se manter no curso. 

 

 3- Todas as disciplinas com aulas práticas foram consideravelmente ricas para o 

nosso aprendizado em dança. Além dessas, eu destacaria as aulas iniciais de 

história da música e história da dança. 4- Pensando no que não aconteceu, eu 
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acrescentaria mais horas de aulas, mais disciplinas que estimulassem pesquisas de 

movimentação corporal, além de uma disciplina de didática. 

 

FLÁVIA DENIZE BEZERRA DE PAIVA 

 

1- Para mim foi muito importante por que abriu novas perspectivas no mercado da 

dança para mim, além de ter feito longos anos de ballet clássico, não tinha 

experimentado outras modalidades de dança, como; dança moderna, 

contemporânea, de salão e outras, abriu um leque de conhecimentos e 

oportunidades de reciclar. 

 

2- Em alguns aspectos sim, mas deixou a desejar em outros, como por exemplo 

algumas disciplinas deveriam ter muito mais carga horária ou mais parte prática para 

que conseguíssemos absorver todo o conteúdo, pois muitas vezes foi passado 

superficialmente. 

  

3- O clássico, contemporâneo e danças populares. Eu acrescentaria o jazz. No 

geral, o curso me fez repensar como estão minhas aulas e o que devo melhorar 

como professora, mesclando alguns estilos para que as aulas fiquem mais ricas e 

menos monótonas. 

 

FLÁVIA YONARA VIEIRA DA SILVA 

 

1- Acredito que a importância do curso seja seu potencial na formação prática e 

teórica para dança. Por isso, na minha formação o valor positivo de estar fazendo o 

curso, é de que me sinto beneficiada pelo contato com esses dois modelos que 

unidos, dão suporte para o desenvolvimento do aprendizado. 

 

 2- Sim, mas como faço parte da primeira turma, eu e os outros alunos temos 

enfrentado algumas dificuldades de orientação. E também houve o atraso na 

conclusão do curso que deveria ter sido no ano passado, mas como não houve um 

professor para disciplina informática, tivemos acrescido esse atraso no termino do 

curso. 
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 3- Aproximei-me das disciplinas de dança popular e contemporânea. Meu objetivo 

na dança é o aprendizado e a educação através da arte. Acrescentaria uma 

disciplina voltada ao ensino da dança a crianças menores de 12 anos. 

 

EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS 

 

1- A secretaria deu o suporte necessário para a realização e desenvolvimento do 

curso, além de nos proporcionar um elo para um futuro mercado de trabalho.  

 

2-Sim! Mas acredito que poderia ter um pouco mais de prática, a teoria sobressaiu 

durante todo o curso. Além da carga horária pequena para algumas disciplinas que 

exigia um pouco mais de tempo para que pudesse ser melhores degustadas.  

 

3- As disciplinas de danças populares, brasileiras e a disciplina de danças de salão.   

 

LILIANE SILVA DO ROSÁRIO  

 

1- O curso técnico para minha formação é de grande importância, pois para ser uma 

profissional qualificada, tem que se buscar adquirir novos conhecimentos, e sempre 

buscar o melhor para nossos alunos. 

 

2- Sim, todas as disciplinas tiveram grande importância para meu aprendizado todos 

professores maravilhosos somaram e me ajudaram muito. 

 

3- A disciplina que mais se aproximou do meu objetivo foi Danças Clássicas, devido 

o trabalho que desenvolvo com crianças, e pretendo me aperfeiçoar cada vez mais, 

para levar aos meus alunos o melhor. Quando acrescentar, acredito que tentarei me 

aprofundar mais em algumas práticas de dança populares, pois o tempo foi pouco 

para tamanha riqueza de3 nossa cultura popular. Em resumo, todas disciplinas 

foram de grande importância para meu aprendizado. Pretendo ser uma profissional 

de responsabilidade, ética, e parabenizo a todos os professores e a direção da 

escola. 
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LUSLAN DE OLIVEIRA 

 

1- Ser técnico é subir um degrau na profissão, É contribuir na educação cultural e 

social, aplicando o leque de novos conhecimentos recebidos. 

 

2- Não. O currículo do curso não atendeu as minhas expectativas enquanto aluno. 

  

3- Todas, por abrir um horizonte de possibilidades para uma boa formação 

profissional. Sim, danças religiosas, por exemplo, e outras, pois contribuiriam para o 

meu conhecimento profissional.  

 

 4 - Sim, mas como o mundo da dança é muito vasto, sugiro mais um ano letivo, com 

foco maior (6 meses) para o estilo e habilitação desejados por cada aluno, no que 

for possível oferecer, e carga maior (mais prática) nas outras disciplinas como: 

Montagem de Espetáculo, Criação, Composição Coreográfica, Palco, Som e Luz - 

Processo de Planejamento, Produção e Divulgação de Espetáculo e eventos - 

Dança e Informática - Política e Legislação da Cultura e da Educação Brasileira - 

Empreendedorismo, Mercado de Trabalho e Gestão de Negócio. Com 

acompanhamento dos alunos nas produções de festas e espetáculos de danças da 

Cidade, a vivência da realidade dá um outro tom à formação técnica. 

 

GEÍSA PEREIRA ALVES 

 

1- Acredito que com o término do Curso Técnico em Dança terei condições 

profissionais plenas para trabalhar de forma plena e objetiva com meus alunos de 

ballet clássico. 

 

2- O currículo não atendeu às minhas expectativas na totalidade. Senti falta de 

algumas disciplinas que trabalhassem melhor a consciência corporal e uma 

disciplina de como dar aulas de dança para crianças com deficiências, além de outra 

de ética na profissão de Professor de Dança. 
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3.- As disciplinas que mais se aproximaram dos meus objetivos foram as que pude 

viver a dança na prática. Todas as disciplinas que pude trabalhar o corpo e fazer um 

paralelo com minhas aulas práticas para crianças foram as que mais me identifiquei 

e pude sentir a dança em meu corpo. Acredito que disciplinas que tratassem da 

filosofia da dança, construção corporal pela dança e interpretação corporal trariam 

grandes contribuições para minha formação como Professora de Dança neste 

momento. 
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