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DA ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

O documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular (BNC) foi 
disponibilizado em sua versão digital no site do Ministério da Educação e consta de 
298 páginas. Além da apresentação, o documento contém ainda os princípios 
orientadores da BNC; formas de organização e conteúdo; e a BNC na Educação 
Infantil.  

Na sequência, o documento é organizado em quatro áreas: Linguagens, Matemática, 
Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Cada uma dessas áreas possui um texto de 
apresentação, os objetivos gerais da área, bem como os objetivos específicos para o 
Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.  

A área de Linguagens, por sua vez, está dividida em quatro componentes curriculares: 
Língua Portuguesa; Língua Estrangeira Moderna; Arte; e Educação Física. O 
componente curricular Arte apresenta ainda outra divisão interna para os 
denominados subcomponentes Artes Visuais, Dança, Teatro e Música. Cada um 
desses subcomponentes são constituídos dos objetivos de aprendizagem para o Ensino 
Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. O conjunto total dos 
elementos que constituem o componente curricular Arte está apresentado nas páginas 
96 a 107 do referido documento e será objeto de maior aprofundamento na análise 
aqui apresentada, especialmente aqueles elementos que se referem ao campo da 
Dança.  

Do ponto de vista estrutural, o documento (texto Apresentação da Área de 
Linguagens; texto da Área de Linguagens nas etapas; texto do componente curricular 
Arte; Objetivos de aprendizagem por ciclo/ano de escolarização) favorece a 
compreensão da lógica proposta pela equipe da SEB/MEC e especialistas. Ademais, 
dada a relevância do tema e do grande impacto que a normatização de conteúdos 
educacionais pode causar nos domínios sócio-cultural-político-econômico de um país, 
a tarefa aqui engendrada na análise deste documento convoca um ato de 
responsabilidade, de ética e sobretudo de posicionamento crítico, especialmente no 
que se refere ao campo da Dança, inserido no componente curricular Arte. Diante do 
exposto, destacarei brevemente alguns aspectos que considero relevantes nessa 
análise, a partir do contexto do ensino da Dança nas escolas brasileiras, e das diversas 
lutas (e algumas conquistas) das quais pude participar e também acompanhar nos 
últimos anos, como artista, educador, gestor e pesquisador da área.  

Destaco ainda que as sugestões enviadas pela equipe de elaboração da BNC junto ao 
MEC para redação desse parecer foram compreendidas como um ponto de partida. 
Entretanto, tomei a liberdade de destacar aspectos não contemplados nessas sugestões 
e que considero de grande relevância nesta análise.  



 

DO CONTEÚDO DOS TEXTOS  

Certamente não é novidade para a equipe diretamente envolvida na elaboração do 
documento da BNC que o ensino de Arte ainda acontece de maneira muito frágil e até 
mesmo precária na maioria das escolas brasileiras. São vinte anos de luta, desde que a 
Arte passou a ser considerada como componente curricular na LDB de 1996 (ainda 
que, em 1961, tenha sido considerada como atividade complementar de iniciação 
artística e, em 1971, tenha passado à obrigatoriedade do ensino de Educação Artística, 
de caráter polivalente), e o quadro de sua efetivação ainda demonstra que boa parte 
das escolas brasileiras não contam com professores com formação específica para as 
artes. A falta de estrutura física adequada e de material para as aulas dificulta ainda 
mais o processo, somando-se ainda a esse quadro a ausência de compreensão de 
alguns gestores e administradores escolares sobre a importância da Arte para o 
desenvolvimento humano.     

Diante desse breve histórico é fato: as artes continuam sem respaldo legal que garanta 
sua efetivação no currículo das escolas. O que temos tradicionalmente no Brasil é um 
Ensino de Arte que se configura fortemente pela presença das Artes Plásticas ou da 
precariedade no processo de implantação da obrigatoriedade do Ensino de Música, 
inserido na LDB em 2009. Diante disso, a presença desses quatro campos (Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro) na BNC tem a importância de poder colaborar com 
a legitimação do ensino das diferentes formas artísticas nas escolas de Educação 
Básica, com a atuação de professores com formação específica nestes diferentes 
campos. Desse modo, torna-se fundamental uma reflexão sobre como a Arte, em suas 
mais diversas manifestações, figura no texto da BNC.  

A proposição de um texto de apresentação da área e de seus objetivos gerais é 
pertinente e adequada, colaborando para uma maior fluidez da leitura, assim como a 
proposição apresentada para o componente curricular Arte e seus objetivos gerais. 
Ainda sobre o texto de apresentação do componente curricular Arte, vale destacar que 
ele contempla as transições ocorridas ao longo da Educação Básica, sendo ainda 
pertinentes os objetivos gerais previstos para o componente curricular Arte, ao longo 
dessa etapa de formação. Contudo, a abordagem da Arte como linguagem, proposta 
pelo texto da BNC, é no mínimo redutora, pois prioriza uma única visão desse 
complexo processo. Não há consenso entre os profissionais das artes sobre a 
abordagem da Arte como linguagem. Este é um campo em franco debate há pelo 
menos três décadas. Trata-se, portanto, de um modelo epistemológico que não 
funciona de modo universal.  

Estudiosos como António Damásio (ciências cognitivas/ estudos da mente); linguistas 
como Steven Pinker, George Lakkof e Mark Johnson; filósofos como Paul 
Churchland, Francisco Varela, Natalie Depraz e o psicólogo Pierre Vermersch (estes 
três últimos no campo da pragmática fenomenológica), têm avançado em estudos 
sobre outras formas de relação com a aprendizagem ou na abordagem do 
conhecimento, a exemplo da cognição ampliada e aprendizagem inventiva, conforme 
revisitados pela psicóloga Virgínia Kastrup em seus estudos sobre a atenção. Na 
Dança, outro exemplo são os estudos sobre arte e cognição para o desenvolvimento da 
Teoria Corpomídia, das pesquisadoras Helena Katz e Christine Greiner (PUC-SP). 
Recentemente essas duas autoras lançaram um livro por elas organizado (Arte e 



Cognição: corpomídia, comunicação e política) e que conta com a contribuição de 
muitos artistas, professores e pesquisadores da Dança sobre o tema. Os exemplos aqui 
apontados têm a finalidade de indicar o quanto as reflexões no campo das artes 
avançaram de forma muito potente nos últimos anos. Contudo, é evidente que a 
legislação no campo da educação não tem conseguido acompanhar esse avanço.  

O texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN Arte), divulgado pelo MEC em 
1997/98, destaca a importância do reconhecimento da Arte como área de 
conhecimento e aponta a problemática da não efetivação disso:  

“[...] Sem uma consciência clara de sua função e sem uma 
fundamentação consistente de arte como área de 
conhecimento com conteúdos específicos, os professores não 
conseguem formular um quadro de referências conceituais e 
metodológicas para alicerçar sua ação pedagógica [...]” (PCN: 
Arte, p. 19).  

Naquela ocasião, já se mostrava latente a necessidade de pautar na instância legal ou 
normativa o lugar da Arte como área de conhecimento na escola. Mais adiante, o 
texto dos PCN destaca que  

“o ensino de Arte é área de conhecimento com conteúdos 
específicos e deve ser consolidada como parte constitutiva dos 
currículos escolares, requerendo, portanto, capacitação dos 
professores para orientar a formação do aluno.” (PCN: Arte, p. 
37).  

Os PCN já reconheciam a Arte como área de conhecimento desde o final da década de 
1990 e, após isso, diversos cursos de graduação nos diferentes campos artísticos 
foram criados ou ampliados. Na Dança, por exemplo, hoje são 49 cursos de 
graduação, dos quais 34 são com habilitação em licenciatura. Na pesquisa, o Brasil 
possui cerca de 40 programas de pós-graduação em artes, acolhendo pesquisas das 
diversas formas de manifestação artística, inclusive da Dança. Vale destacar ainda a 
criação de um programa de pós-graduação especifico de Dança em 2006 pela 
Universidade Federal da Bahia. Não obstante esse histórico, restou no PCN a 
compreensão das artes como linguagens, fator absolutamente compreensível, 
considerando-se o período em que o texto foi elaborado e o início das 
problematizações acerca desse modelo epistemológico no Brasil. Contudo, como já 
demonstrei através de exemplos anteriormente, o debate avançou.  

As DCN para a Educação Básica mantiveram a compressão da Arte como linguagem. 
Naquele momento, não foram considerados os avanços das reflexões acerca das 
diversas possibilidades de abordagem da Arte na educação. Essa não consideração 
apenas colaborou com a investida de correntes pedagógicas hegemônicas, 
intencionalistas e finalistas. Na contramão disso, diversas experiências educacionais 
têm pautado suas práticas em ideias da não finalidade e do não sentido, sendo a Arte 
uma delas.     

A proposição, apresentada na BNC, de manter a Arte vinculada à Área de 
Linguagens, por ser dessa forma que figura no documento das Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN), soa aqui como “obediência desnecessária”. Explico melhor meu 
ponto de vista: se estamos nos debruçando sobre a elaboração de um importante 



documento, como é a BNC, que tem por finalidade normatizar grande parte dos 
conteúdos a serem trabalhados nas escolas de Educação Básica de todo o país, não há 
justificativas que nos impeçam de propor mudanças, sobretudo se essas mudanças têm 
por finalidade acompanhar os avanços de pensamentos e proposições em 
determinadas áreas de conhecimento.  

Ao mesmo tempo, quando da observação do tratamento dado ao Ensino Religioso no 
texto da BNC, deparamo-nos com uma alteração em relação ao que indica o texto das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. No texto das Diretrizes, o 
Ensino Religioso é reconhecido como uma Área, ao lado das Ciências da Natureza, 
Ciências Humanas, Matemática e Linguagens. Contudo, na BNC, o Ensino Religioso 
passa a ser compreendido como componente curricular da área de Ciências Humanas, 
com a justificativa de que  

“o Ensino Religioso, dada sua proximidade de estudos com a 
área de Ciências Humanas, é a ela integrado na Base Nacional 
Comum Curricular (BNC), realçando seu caráter histórico e 
filosófico.” (BNC p. 254).  

Não cabe aqui fazer apologia à forma como as religiões deveriam ser tratadas no 
sistema educacional; trago este exemplo para reforçar o argumento de que é sim 
possível fazer alterações a partir da lógica proposta pelas DCN no texto da BNC. 
Diante do exposto, por que razão uma “exceção à regra” pôde ser feita com a 
realocação do Ensino Religioso do lugar de área nas DCN para componente curricular 
na BNC e a Arte não pode ser compreendida no texto da BNC como área, assim como 
já previa os Parâmetros Curriculares Nacionais? 

Noutra direção, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação, propôs uma organização das 
áreas de conhecimento considerando a Arte como uma Área pertencente à Grande 
Área Linguística, Letras e Arte. De acordo com esta classificação, as Artes Visuais, a 
Dança, a Música e o Teatro estão contidas na área Arte.  

De acordo com a Capes, a organização por Grande Área tem a finalidade de 
aglomerar as diversas áreas de conhecimento, a partir da  

“afinidade de seus objetivos, métodos cognitivos e recursos 
instrumentais que reflitam ainda contextos sociopolíticos 
específicos” (www.capes.gov.br). 

Do mesmo modo, a Área é constituída por  

“um conjunto de conhecimentos inter-relacionados, 
construídos coletivamente, e reunidos a partir da natureza dos 
seus objetos de investigação para fins de ensino, pesquisa e 
aplicações práticas” (Id.).  

A subárea, por sua vez, é considerada a partir da  



“segmentação da área e também estabelecida a partir de seu 
objeto de estudo, bem como dos procedimentos metodológicas 
reconhecidos e utilizados pelos pares que nela atuam” (Id.).  

Essa mesma lógica de organização é utilizada pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão vinculado ao Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, e que é responsável por fomentar a pesquisa 
científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros, inclusive 
no campo da educação. 

Ainda sobre a denominação de áreas, vale destacar que, na organização proposta pela 
Capes, a Educação Física é uma das áreas da Grande Área Ciências da Saúde. 
Considerando que tal opção se deu a partir da afinidade de seus objetivos, métodos 
cognitivos e recursos instrumentais que reflitam ainda contextos sociopolíticos 
específicos, é também equivocada a compreensão da Educação Física na mesma área 
que a Arte, como acontece no texto da BNC. Tal associação já é, há muito tempo, 
alvo de crítica pelos profissionais das artes, além de ser objeto de ajuste regulamentar 
pelos próprios Profissionais da Educação Física, conforme Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde CNS - Nº. 287, de 1998, que passou a relacionar os Profissionais 
de Educação Física como uma das categorias profissionais de saúde de nível superior 
para fins de atuação do referido Conselho. Por fim, o Art. 10 do Estatuto do Conselho 
Federal de Educação Física – CONFEF, estabelece que  

“o Profissional de Educação Física intervém segundo 
propósitos de prevenção, promoção, proteção, manutenção e 
reabilitação da saúde, da formação cultural e da reeducação 
motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer e da gestão 
de empreendimentos relacionados às atividades físicas, 
recreativas e esportivas.” (www.confef.org.br) 

Notadamente, o que temos aqui é a evidência de o foco de atuação do Profissional da 
Educação Física ser no campo da saúde e do bem-estar. Mesmo que tal Estatuto 
relacione ainda as “danças” como atividade física, estas são, antes de tudo, 
manifestações artísticas, cabendo, portanto, seu desenvolvimento,  realização e ensino 
aos profissionais devidamente habilitados para tal, ou seja, os artistas ou os 
Professores de Dança. 

Mesmo que a proposta da BNC seja  

“superar a fragmentação na abordagem do conhecimento 
escolar pela integração e contextualização desses 
conhecimentos” (BNC p. 13 e 14) 

ou ainda, considerando-se que  

“a área de Linguagens trata dos conhecimentos relativos à 
atuação dos sujeitos em práticas de linguagem, em variadas 
esferas da comunicação humana, das mais cotidianas às mais 
formais e elaboradas” (BNC p. 29) 

ou mesmo que  



“concebida como forma de ação e interação no mundo e como 
processo de construção de sentidos, a linguagem é, portanto, o 
elo integrador da área” (BNC p. 29),   

a opção pelo termo “Linguagens”, no que se refere ao ensino de Arte, é reducionista 
do ponto de vista da abordagem epistemológica. Como alternativa, a indicação aqui é 
que a Arte passe a ser compreendida na BNC como Área, e as Artes Visuais, a Dança, 
a Música e o Teatro como seus componentes curriculares. Assim, as diferentes 
expressões artísticas, que contam hoje no Brasil com Licenciaturas reconhecidas pelo 
MEC, contarão  com respaldo institucional para  ter seu efetivo espaço no sistema 
formal de ensino. 

O ensino dos diferentes campos artísticos tem enfrentado uma série de problemas, o 
que dificulta sua efetiva implementação no sistema formal de educação. Um desses 
desafios diz respeito à falta de estrutura adequada para as aulas de artes como um 
todo. Neste sentido, o texto da BNC, mesmo que ingenuamente, reflete essa 
problemática e isto pode ser observado, por exemplo, no seguinte trecho:  

“Por isso, o trabalho em sala de aula, na quadra ou no pátio e 
em outros espaços que perfazem o ambiente escolar [...]” 
(BNC, p. 32).  

Sabemos que, pela natureza de suas realizações, as artes necessitam, muitas vezes, de 
espaços mais apropriados para sua efetivação. Não obstante, a sala de aula, o pátio ou 
a quadra têm sido frequentemente utilizados por professores de arte de todo o país; 
entretanto, sabemos que quase sempre este uso se dá por pura e simples falta de local 
mais adequado. Mesmo que, na página 96, o texto da BNC faça referência à 
importância de  

“espaços físicos e materiais adequados para a prática de cada 
subcomponente” (BNC, p. 96),  

por que não citar, na página 32, o estúdio, o ateliê, o palco ou até mesmo o 
laboratório, (comumente atrelado às ciências, mas cada vez mais frequente também 
nas artes), no conjunto de espaços escolares citados? É claro que os outros espaços 
que perfazem o ambiente escolar podem contemplar esses e tantos outros lugares que 
certamente ficaram de fora dessa lista, mas estamos falando aqui do texto que 
apresenta a área no Ensino Fundamental e tal figuração textual tem também uma força 
política de reconhecimento de território. 

Outra questão que considero importante levantar na análise do texto de apresentação 
da Área de Linguagens da BNC refere-se à forma superficial e simplista com que é 
tratada a proposta da interdisciplinaridade. Ao longo de todo o texto da Área de 
Linguagens e do componente curricular Arte, a única parte que trata deste assunto é a 
página 34, que porém não elucida a importância da articulação de diferentes áreas em 
torno de temas relevantes no processo formativo, nem tampouco oferece subsídios 
que possam estimular os/as docentes a buscar maior aprofundamento nessa estratégia 
pedagógica. Quando o texto afirma que os/as estudantes devem ser colocados no  

“desafio de estabelecerem diálogos entre os diferentes 
componentes curriculares” (BNC, p. 34),  



soa como se essa fosse uma responsabilidade única deles, o que sabemos ser uma 
tarefa coletiva. Ou ainda, um pouco mais adiante no texto, quando é colocado que  

“a fragmentação dos conhecimentos e uma hierarquização 
entre as linguagens associados a menor tempo de convivência 
dos/as professores/as com os/as estudantes, requer maior 
articulação entre os/as docentes e entre as ações 
interdisciplinares.” (BNC, p. 34),  

o tema aparece muito ligeiramente no documento e fica resguardado ao texto de 
apresentação da área. Vale ressaltar que o texto introdutório da BNC e seus princípios 
orientadores também tratam o tema da interdisciplinaridade de forma pontual e 
superficializada. 

Não é o caso, entretanto, de a BNC oferecer diretrizes de interdisciplinaridade, ou 
seja, de interferir no como ensinar, visto que a ela deve resguardar-se ao o que 
ensinar, restringindo-se apenas ao currículo. As bases curriculares não devem 
interferir na metodologia, pois, dessa forma, o documento seria excessivamente 
prescritivo.  

Um tratamento mais claro das questões ligadas à interdisciplinaridade reforçaria outro 
importante aspecto, também pontuado no texto da BNC, mas que figura ainda de 
maneira solitária na redação do documento; trata-se do enfrentamento de certos 
desafios que, retifico, não fazem parte apenas da situação escolar e curricular atual do 
Ensino Médio, mas da educação como um todo, a saber:  

“o tecnicismo; a teorização dissociada da prática; a progressão 
curricular linear, rígida e artificial (baseada em listas de 
conteúdos); a fragmentação na abordagem do ensino; o 
distanciamento da realidade social dos/as estudantes; a 
exclusão ou o uso apenas instrumental das tecnologias 
digitais.” (BNC, p. 35).  

A tendência a uma práxis que reforça padrões tradicionalmente arraigados nos 
diversos setores do sistema de ensino precisa ser enfrentada desde os textos que visam 
orientar as propostas curriculares e pedagógicas das escolas da Educação Básica e 
aqui cabe um importante papel da BNC.   

Os Objetivos Gerais de Linguagens não fazem nenhuma referência ao trabalho sobre 
gênero e/ou sexualidade, nem tampouco às questões afro-brasileiras e indígenas. 
Estes aspectos aparecem de forma rápida e superficial nos Objetivos Gerais da Área 
de Linguagens no Ensino Fundamental, a saber  

“respeitar características individuais e sociais, as diferenças de 
etnia, de classe social, de crenças, de gênero manifestadas por 
meio das linguagens, assim como a valorização da pluralidade 
sociocultural brasileira e de outros povos e nações.” (BNC, p. 
34).  

Nos Objetivos Gerais da Área para o Ensino Médio também não há indicativo de 
trabalho na forma de objetivos para esses temas.  



Independentemente da existência de parâmetros legais para a abordagem de história e 
cultura afro-brasileira e indígena ou sobre a criminalização da violência contra a 
mulher (Lei Maria da Penha), há motivos mais do que suficientes para que esses 
temas sejam objetos da maior importância no contexto da formação do povo 
brasileiro. Mesmo que haja a possibilidade de que esses conteúdos sejam abordados 
de forma transversal, basta um olhar atento ao que diariamente é veiculado nos 
diversos meios de comunicação em relação a situações de violência contra povos 
indígenas, negros, mulheres, gays, lésbicas e tantos outros de forma indiscriminada, 
para comprovar a importância de que esses temas sejam abordados na educação. A 
Arte tem a possibilidade de colaborar de forma substancial com as discussões 
engendradas nessas questões de ordem política e sociocultural, portanto, a indicação é 
de que esses temas sejam abordados de forma clara nos objetivos gerais da área em 
suas diferentes etapas.  

ERRO de redação:  

1) na página 34, a redação do segundo objetivo diz “viver, refletir sobre a se 
apropriar dos elementos [...]”. Provável falha de digitação que pode ser 
facilmente corrigida.  

2) na página 97, no meio do parágrafo que inicia com “As artes visuais têm 
como princípio [...]”, há o seguinte erro “[...] que contribuem para a para o 
fortalecimento [...]”.Trata-se, provavelmente, de uma falha de digitação que 
também pode ser facilmente corrigida. 
 

DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A proposta de progressão dos objetivos de aprendizagem apresentada no texto da 
BNC está clara, porém, reconheço tal proposição como contraditória. Conforme 
destacado no próprio texto de apresentação da Área de Linguagens, estabelecer um 
conjunto de objetivos de aprendizagem pautados numa ideia de progressão e com 
fortes características que os aproximam de uma lista de conteúdos é um desafio que 
precisa ser enfrentado. Da forma como está proposta no texto, a progressão está 
atrelada com linearidade, rigidez e artificialidade.  
 
Contudo, a opção por elencar as seis dimensões de conhecimento para o componente 
Arte (estesia, fruição, expressão, criação, reflexão e crítica), amenizam essa 
perspectiva de linearidade, rigidez e artificialidade, caso sejam pensados a partir da 
noção de simultaneidade, característica fortemente presente no fazer artístico. No 
entanto, faz-se necessário desdobrar e aprofundar esse aspecto no texto da BNC 
considerando ainda um amplo debate com profissionais da área que têm se dedicado a 
temas dessa natureza.  
 
Conforme já apontado no texto dos PCN, o conhecimento artístico não tem como 
objetivo a compreensão e a definição de leis gerais que possam explicar por que as 
coisas são como são.  
 

“As formas artísticas apresentam uma síntese subjetiva de 
significações construídas por meio de imagens poéticas 



(visuais, sonoras, corporais, ou de conjuntos de palavras, 
como no texto literário ou teatral). Não é um discurso linear 
sobre objetos, fatos, questões, idéias e sentimentos. A forma 
artística é antes uma combinação de imagens que são objetos, 
fatos, questões, idéias e sentimentos, ordenados não pelas leis 
da lógica objetiva, mas por uma lógica intrínseca ao domínio 
do imaginário. [...] A arte não representa ou reflete a 
realidade, ela é realidade percebida de um outro ponto de 
vista.” (PNC: Arte, p. 28). 

 
Creio que aqui nos deparamos com mais um problema pelo fato da Arte, na BNC, 
estar inserida no contexto da linguagem. A perspectiva de progressão, apesar de não 
ser novidade no sistema educacional, nos convida a uma pergunta: a noção de 
progressão é adequada ao contexto da arte? Ou ainda, há pertinência na ideia de 
aprofundamento de saberes e experiências nas práticas educativas concernentes às 
artes? Considerando que a experiência é singular (e aqui nos ajudam os estudos de 
Walter Benjamin e Jorge Larrosa, por exemplo), a prática artística também se faz de 
modo singularizado, o que por si só coloca em debate a noção de progressão de 
objetivos de aprendizagem.  
 
Por outro lado, é positivo que os objetivos da Dança, expressos no texto da BNC, não 
apresentem uma ideia de evolução de um ciclo para o outro de forma linear, fator que 
pode ser observado nos objetivos de outros campos. Nas Artes Visuais, por exemplo, 
no Ensino Fundamental I, dois dos objetivos de aprendizagem são:  
 

“Familiarizar-se com o vocabulário e com os elementos 
constitutivos específicos das artes visuais; e conhecer e 
apreciar obras e produções visuais e plásticas de artistas 
locais, regionais, nacionais e estrangeiros;” (BNC, p. 102).  

 
Já no Ensino Fundamental II estes objetivos seguem da seguinte forma:  
 

“Aprofundar o vocabulário e o conhecimento dos elementos 
constitutivos específicos das artes visuais; e conhecer e 
apreciar obras e produções visuais e plásticas de artistas 
locais, regionais, nacionais e estrangeiros;” (BNC, p. 102).  

 
Por fim, no Ensino Médio temos:  
 

“Apropriar-se criticamente do vocabulário e do conhecimento 
dos elementos constitutivos específicos das artes visuais; e 
conhecer e apreciar criticamente obras e produções visuais e 
plásticas de artistas locais, regionais, nacionais e 
estrangeiros;” (BNC, p. 105).  

 
Desse modo, a proposta de progressão não pressupõe, por exemplo, o talvez 
necessário recuo tão presente no fazer artístico; um avanço considerado na 
perspectiva de dar um passo para trás não se coaduna com a noção de progressão ou 
avanço apresentada no texto da BNC, e isto pode ser absolutamente necessário no 
processo de construção do conhecimento em Arte. Não seria possível, por exemplo, 



desenvolver um pensamento crítico sobre o vocabulário e os elementos constitutivos 
das Artes Visuais ao mesmo tempo em que os conheço? Os exemplos destacados 
anteriormente reforçam uma falsa ideia de que pensamento crítico só é possível na 
adolescência.   
 
O conhecimento artístico não se dá de forma escalonada, como sugere a progressão. 
Características como a circularidade complexa da espiral, onde o ponto final também 
pode ser onde se quer chegar, em que se problematiza a todo o tempo a ideia de 
retorno e de renovação, podem ser mais adequadas para pensar o processo de 
formação nas artes. Há alguns anos tenho estudado sobre proposições curriculares 
para a Dança e a espiral tem sido uma das imagens mais potentes na construção de 
minhas reflexões. A espiral tem, portanto, a instância do atravessamento, podendo 
dobrar-se e redobrar-se sobre si mesma. Desse modo, o conhecimento pode seguir em 
direções diversas, sem a necessidade de um sentido único ou previsível.  
 
Por fim, no que se refere à organização dos objetivos de aprendizagem e sua 
relação com as seis dimensões de conhecimento, que, conforme propõe a BNC, 
singularizam e caracterizam a experiência estética, para o campo da Dança, no Ensino 
Fundamental I, não fica claro quais dos objetivos de aprendizagem dialogam com as 
dimensões da fruição, da reflexão e da crítica, o que pede, portanto, uma revisão. Nas 
demais etapas da Educação Básica essas dimensões estão claramente expressas nos 
objetivos elencados.  
 
 

DA EXPRESSÃO “DANÇAS” NO COMPONENTE CURRICLAR  
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Como último aspecto a ser tratado neste parecer, trago aqui uma questão que 
certamente não é novidade para a equipe responsável pela elaboração da BNC junto 
ao MEC. Digo que não é novidade pois é sabido que este tema tem sido alvo de 
críticas por parte de instituições de ensino superior de Dança, associações de 
pesquisadores da área, fóruns de ampla representação de profissionais, dentre outros. 
Contudo, mesmo que a produção de críticas referente à presença da Dança na forma 
de objetivos de aprendizagem do componente curricular Educação Física já tenha se 
dado de maneira intensa, considero fundamental tratar disso nesta análise.  
 
Destaquei diversas vezes neste parecer que a Dança é uma área autônoma de 
conhecimento, com procedimentos metodológicos próprios para suas criações e 
investigações artísticas, além do reconhecimento da comunidade de pesquisa quando 
da análise de seus objetos de estudo. Portanto, não há justificativa plausível para que a 
Educação Física elenque a Dança em seu conjunto de objetivos de aprendizagem. Isto 
certamente se configura como um atravessamento de campos, o que fere também a 
autonomia da Dança como área de conhecimento. 
 
A confusão entre Arte como tema e Arte como objetivo de aprendizagem é nociva 
para a garantia do espaço da Dança nas escolas brasileiras. A abordagem da Arte 
como tema pode ser feita, obviamente, por qualquer área de conhecimento. Um 
professor de Língua Portuguesa, por exemplo, a partir de um objetivo de 
aprendizagem na direção da interpretação de textos, poder utilizar o Teatro como 
estratégia para isso. Entretanto, o ensino de técnicas de interpretação teatral ou o 



desenvolvimento de protocolos para a composição de personagens são objetivos de 
aprendizagem do Teatro e, portanto, devem ser objeto de trabalho de um professor de 
Teatro. O que aparece no componente curricular Educação Física é a abordagem da 
Dança como objetivos específicos de aprendizagem e isto não é atribuição da 
Educação Física e sim da Arte, mais especificamente da Dança. Dança não é conteúdo 
da Educação Física; nem tampouco Educação Física é Arte.  
 
As Práticas Corporais Rítmicas, como denominado no componente curricular 
Educação Física, fazem parte do conjunto das também por ele denominada Cultura 
Corporal de Movimento. Aqui é possível compreender tais práticas como um 
conjunto de possibilidades expressivas inseridas no fazer cultural. Entretanto, não 
podemos confundir Arte e Cultura, pois nem toda Cultura é Arte, apesar de toda Arte 
ser Cultura. O esporte é uma manifestação cultural, assim como os hábitos 
alimentares de um povo, mas estes não se confundem com a prática artística. Nesse 
sentido, um documento como a BNC, que se pretende normatizador no processo de 
orientação para a elaboração dos projetos pedagógicos e propostas curriculares das 
escolas de Educação Básica como um todo, não pode incorrer neste equívoco de 
favorecer o atropelo de uma área de conhecimento pela outra.  
 
Finalmente, cabe destacar aqui que a perspectiva interdisciplinar não deve ser 
confundida com apoderamento indébito de conhecimentos de uma determinada área 
por outra. A interdisciplinaridade pressupõe a existência de diferentes disciplinas 
(autonomamente constituídas) e que possam estabelecer conexões, aproximações ou 
diálogos entre si na abordagem de diversos temas ou assuntos. Note-se, no entanto, 
que a interdisciplinaridade não pressupõe que domínios específicos de cada disciplina 
sejam indevidamente apropriados por outra, mas sim que haja um diálogo e um 
envolvimento dos sujeitos sabedores desses lugares. Assim, o componente curricular 
Educação Física pode (e deve) dialogar de maneira interdisciplinar com o componente 
curricular Arte, e tantos outros mais, porém com o devido cuidado e respeito aos 
limites de cada área. 
 

 

Uberlândia, MG, 18 de fevereiro de 2016. 

 
 

Alexandre Molina 
 

 


