
     Recebido em: 21/07/2018
     Aprovado em: 26/07/2018
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.06.28

     RELAÇÕES ENTRE DANÇA E UNIVERSIDADE NO BRASIL: UMA ANÁLISE CONTEXTUAL

     EIXO: 6. ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

     THIAGO SANTOS DE ASSIS

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/relacoes_entre_danca_e_universidade_no_brasil_uma_analise_context.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.113,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio

http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.06.28


Resumo

Este texto é um recorte da tese de doutoramento intitulada “A professoralidade em Dança no contexto
universitário: a tessitura de uma rede de experiências”, desenvolvida no Programa de PósGraduação
em Artes Cênicas, na Linha de Pesquisa Processos Educacionais em Artes, da Universidade Federal
da Bahia[i]. O investimento da referida tese se dá na amplificação da noção de professoralidade –
formação docente – tomando como contexto o ambiente profissional de seu autor, o Ensino Superior
em Dança, com vistas à constituição de uma rede de experiências. Para tal, parte do primeiro ensaio
que compõe o manuscrito, configurado aqui como um artigo independente, focaliza uma investigação
histórica da relação entre a Dança como área de conhecimento e o ambiente universitário e, nesse
sentido, inevitavelmente, espraia na atmosfera de transformações e (re)posicionamentos históricos da
articulação entre a Dança e a Educação, reconhecendo como alguns aspectos auxiliaram na
consolidação dessa área de conhecimento no Ensino Superior. Por meio de uma pesquisa
predominantemente qualitativa, com delineamento de revisão bibliográfica, os resultados indicam o
crescimento exponencial da relação Dança e Universidade no Brasil.

Palavras-chave: 1. Relação Dança e Universidade. 2. Ensino Superior no Brasil. 3. Docência
Universitária.

Abstract

This text is a cutting out of the theory of postgraduation course entitled “The professoralidade in
dance in the university context: the tessitura of a net of experiences”, when Education Processes were
developed in the Program of Postgraduation in Stage Arts, in the Line of Inquiry in Arts, of the Federal
University of the Bahia. The investment of the abovementioned theory gives itself in the enlargement
of the notion of professoralidade – teaching formation  taking like context the professional
environment of his author, the Superior Teaching in Dance, with sights to the constitution of a net of
experiences. For such, part of the first test that composes the manuscript shaped here like an
independent article, focuses in a historical investigation of the relation between the Dance like area of
knowledge and the university environment and, in this sense, inevitably, it spreads in the atmosphere
of transformations and (criminal) posicionamentos historical of the articulation between the Dance and
the Education, recognizing as some aspects helped in the consolidation of this area of knowledge in
the Superior Teaching. Through a predominantly qualitative inquiry, with bibliographical delineation,
the text reveals the growth exponencial of the relation Dance and University in Brazil.

Keywords: 1. Relation Dances and University. 2. Superior teaching in Brazil. 3. University teaching.

Resumen

Este texto es un recorte de la teoría del curso de la postgraduación titulado “El professoralidade en el
baile en el contexto universitario: el tessitura de una red de experiencias”, cuando los Procesos de la
Educación se desarrollaron en el Programa de Postgraduación en Artes de la Etapa, en la Línea de
Pregunta en Artes, de la universidad federal de Bahia. La inversión de la teoría arriba mencionada se
da en la ampliación de la noción de professoralidade – formación docente  tomando como el contexto
el ambiente profesional de su autor, la Enseñanza Superior en el Baile, con vistas a la constitución de
una red de experiencias. Para tal, la parte de la primera prueba que forma el manuscrito formado aquí
como un artículo independiente, se concentra en una investigación histórica de la relación entre el
Baile como el área del conocimiento y el ambiente universitario y, en este sentido, inevitablemente, se
extiende en la atmósfera de transformaciones y (criminal) posicionamentos histórico de la articulación
entre el Baile y la Educación, reconociendo ya que algunos aspectos ayudaron en la consolidación de
esta área del conocimiento en la Enseñanza Superior. A través de una pregunta predominantemente
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cualitativa, con la delineación bibliográfica, el texto revela el crecimiento exponencial del Baile de
relación y universidad en Brasil.

Palabras clave: 1. Bailes de relación y universidad. 2. Enseñanza superior en Brasil. 3. Enseñanza
universitaria.

DESBRAVANDO A TEMÁTICA

No processo da construção de minha tese doutoral tenho me inclinado para o horizonte de pesquisa
da Docência Universitária em Dança no Brasil, porém tenho por certo que não há condições de
abordar essa questão sem imergir na relação entre essa área do conhecimento e o contexto em que
ela vai se produzindo na universidade. Ao tomar o Ensino Superior como lastro contextual, para
discutir a questão da formação de Professores de Dança, tornase inevitável não questionar como a
Dança vem desbravando seus espaços nessa ambiência. Assim, comprometome neste artigo a tecer
considerações acerca do processo histórico que introduz e mantém essa relação, mas me antecipo
em dizer que não é objetivo deste texto construir uma linha do tempo que demarque, nominalmente, a
expansão do ensino superior em Dança, que até 2017 se constitui por 49 cursos de graduação em
funcionamento, entre licenciaturas, bacharelados e tecnológicos (SANTOS, 2016; NUNES 2016). O
que intenciono de forma mais profunda é analisar questões subliminares que fazem eco ao panorama
da relação entre Dança e Universidade. No dizer de Pereira e Souza (2014. p.20) “vale salientar que,
por ‘panorama’, entendese a elaboração de uma imagem ampla e profunda, porém recortada, a qual
pretende dar conta de toda uma paisagem que se dá a ver.”

Podese dizer que a universidade, tal como a conhecemos em níveis estruturais de funcionamento, é
um empreendimento recente no Brasil. Fávero (2006, p.22) adverte: “cabe assinalar que, na história
da educação superior brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro é a primeira instituição universitária
criada legalmente pelo Governo Federal”, e isso só acontece em 1920. Há autores que consideram
que a história da universidade brasileira se inicia com as escolas fundadas pelos jesuítas. Além do
ensino das primeiras letras e o secundário, acrescentouse a estas o ensino superior em Artes e
Teologia. Nunes (2016, p.25) acena nessa direção ao afirmar que “[...] o primeiro estabelecimento de
ensino superior no Brasil foi fundado pelos jesuítas em 1550 na Bahia, então sede do governo geral”.
No movimento de transmigração da família real para o Brasil foram criadas outras instituições na
tentativa de construção do projeto universitário brasileiro, a exemplo da Escola Anatômica, Cirúrgica e
Médica no Hospital Militar do Rio de Janeiro e a Academia Real Militar (onde se inicia a Escola de
Engenharia da UFRJ). Em que pese tal contribuição, inclusive com muitas dessas escolas
incorporadas às atuais universidades federais desses estados, partirei da perspectiva de que o Ensino
Superior no Brasil surge no início do século XX quando:

Por meio do Decreto nº 14.343, o Presidente Epitácio Pessoa institui a
Universidade do Rio de Janeiro (URJ), considerando oportuno dar execução
ao disposto no decreto de 1915. [...] Desse modo, a primeira universidade
oficial é criada, resultando da justaposição de três escolas tradicionais, sem
maior integração entre elas e cada uma conservando suas características
(FÁVERO, 2006, p.22).

Essa perspectiva, quando contrastada com o que expõe Almeida (2012, p.39) ao acentuar que a
universidade como instituição “conta com quase nove séculos de existência e tem presença no
continente europeu antes mesmo da consolidação da maioria dos países atualmente existente”,
reafirma a consideração de que o projeto universitário no Brasil ocorre tardiamente, seja pela
condição de colônia, seja porque desde lá a universidade era privilégio de poucos, não fazendo parte,
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de maneira expressiva, da pauta das reivindicações populares. Na esteira da constituição do projeto
universitário no Brasil, após a criação da Universidade do Rio de Janeiro, a década de 1930 trouxe
novas instituições que se somam no esforço de implantar o Ensino Superior, a saber: a Universidade
de São Paulo em 1934 e a Universidade do Distrito Federal em 1935.

Na Bahia, o Estado já contava com escolas de cursos superiores isoladas, pois, além da Escola de
Cirurgia, fundada em 1808, já havia os cursos de Farmácia (1832) e Odontologia (1864), a Academia
de Belas Artes (1877), Direito (1891) e Politécnica (1896) e, do mesmo modo, a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras (1941). Somente em 1950 esses cursos são agregados e, somados a
outros, dão origem à Universidade Federal da Bahia. Sanches Neto (2012, p.29) explicitou esse feito
histórico ao registrar que

[...] no ano de 1956 na Universidade da Bahia nasceu o primeiro curso de
dança em nível universitário do país. Esse curso foi parte de um projeto
visionário e pioneiro do Reitor Professor Edgard Santos que incluiu os cursos
de arte – especificamente dança, música e teatro – na Universidade. Ele fez
isso juntamente com outras ações nas áreas de cinema, arquitetura e belas
artes e colocou a Bahia na vanguarda cultural nas décadas de 1950 e 1960.

Inicialmente, a Escola de Dança oferecia ensino por uma perspectiva extensionista. Não se tratava da
oferta de uma graduação nos moldes do que conhecemos hoje (licenciatura, bacharelado, tecnólogo e
afins). Os cursos ofertados eram o Fundamental, com duração mínima de dois anos; o Magistério com
quatro anos; o Aperfeiçoamento Profissional e o NãoProfissional, ambos com dois anos de duração
(SANCHES NETO, 2012, p.33). Esses cursos privilegiavam estudos de Dança Moderna, Folclórica,
Balé Clássico, Composição Coreográfica, Improvisação, História da Dança, História das Artes. A
gênese do pensamento pedagógico em Dança no Brasil, no contexto universitário, iniciase com a
importação de uma filosofia europeia, trazendo em seu bojo concepções de corpo e movimento
marcadas pelo advento da Dança Moderna, influenciada fortemente pelo expressionismo alemão[i].
Coube à dançarina, professora e coreógrafa polonesa Yanka Rudzka, a missão de implantar o curso
de dança na UFBA. Formada na Escola de Mary Wigman, uma das precursoras da Dança
Expressionista Alemã, Yanka foi a personificação do processo de implantação da filosofia de Dança
que germinava na escola.

Em 1960, o alemão Rolf Gelewski assume a direção da Escola de Dança e, por conseguinte, o
processo de implantação da cultura universitária em Dança no país. Sobre ele, Sanches Neto (2012,
p.37) afirma:

Gelewski era um homem metódico e disciplinado que desenvolveu e
sistematizou sua própria técnica de composição em dança estruturada em
fases determinadas de criação e experimentação de movimentos. Essas
características pessoais, naquele momento, foram necessárias à estruturação
do curso. No ano seguinte, em 1961, ele implantou os cursos de Magistério
Elementar, Dançarino Profissional e Magistério Superior, sendo que estes dois
últimos possuíam um caráter de formação em nível superior. O Magistério
Elementar, como todos os cursos de magistério do país, era equivalente a um
curso técnico de nível médio e formava professores aptos a ministrarem aulas
para crianças. Já os cursos de Dançarino Profissional e Magistério Superior
tornaramse os primeiros cursos de dança em nível universitário do Brasil,
formando as bases para os futuros cursos de Dançarino Profissional e
Licenciatura em Dança.

Diante desse registro, vemos que a relação Dança e Universidade se desenrola no Brasil há pouco
mais de seis décadas. Se observada por uma perspectiva linear, podese inferir que essa relação não
está distante do próprio processo histórico de implantação tardia da Universidade no país. Porém,
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devese considerar o lapso entre o surgimento dessa Escola na UFBA e o da segunda instituição a
ofertar formação acadêmica em Dança no país, pois a disseminação de uma cultura universitária em
Dança não implicou expansão proporcional a outros cursos de graduação. Entre outros fatores
identifico que a ausência da Dança como área de conhecimento pode ser considerada uma tônica no
processo de sua lenta inserção no contexto universitário. Pereira e Souza (2014. p.19) propõem uma
reflexão que vai na mesma direção:

[...] se, por um lado, tal percurso se revela relativamente longínquo ou extenso,
por outro, é possível perceber que a trajetória deste curso de graduação,
apesar do tempo, não seguiu uma linha uniforme de desenvolvimento na
busca por sua legitimação. A exemplo disso, um hiato de 28 anos – ou seja,
praticamente três décadas – assinalou o período compreendido entre a
criação do primeiro e do segundo curso de graduação em dança no país,
respectivamente o da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 1956, e o da
Faculdade de Artes do Paraná (FAP), em 1984.

As décadas de 1980 e 90 marcam a tímida ampliação da formação universitária em Dança, com o
surgimento de outros cursos que se somaram ao da UFBA (1956) e ao da FAP (1984). Em 1985 o
Centro Universitário da Cidade propõe o curso de Licenciatura em Dança, inaugurando o processo de
formação no Estado do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, a Universidade de Campinas propõe
cursos de Bacharelado e Licenciatura em Dança, dando início a essa formação universitária no
Estado de São Paulo. Em 1986 foi a vez de a Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) propor
sua graduação em Dança, colocando São Paulo à frente em número de instituições que ofertam
cursos na área. Nunes (2016, p.47) analisa a conjuntura e considera que essas instituições:

[...] foram responsáveis por uma mudança significativa no cenário da Dança
produzida no Brasil, não só na produção acadêmica como também na
produção artística. Antes desse acontecimento, muitos profissionais da área
buscavam suas formações superiores em cursos da área da Saúde, como
Educação Física e Fisioterapia; ou ainda nas áreas das Ciências Humanas,
como Pedagogia e Psicologia. Ademais, a formação em outras áreas de Artes
(Música, Teatro e Artes Visuais) no Brasil ainda era uma realidade tão tímida
quanto a própria formação em Dança.

Carvalho (2011, p.17) complementa, ao apontar que “[...] a oferta de cursos de dança no ensino
superior, mesmo que em menor proporção em relação a outros cursos, contribuiu para a
efervescência do discurso da dança no Brasil, abrindo a possibilidade para reflexões acerca da dança
com outras áreas de conhecimento”.

A década de 1990 foi marcada pelo surgimento de novos cursos superiores em Dança, a saber,
Faculdade Paulista de Artes (1991); Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994); Universidade
Anhembi Morumbi (1997); Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) (1999). Segundo
Santos (2016, p.20) transitamos para o século XXI com a seguinte configuração:

[...] até o final dos anos noventa, existia um total de 8 cursos superiores em
dança, sendo um contingente importante, mas ainda inexpressivo em termos
de uma melhor distribuição desses cursos para a proporção geográfica do
Brasil. O fator importante a ser destacado nesse aspecto é que os cursos
estavam localizados predominantemente nas capitais e a interiorização dos
cursos era algo ainda mais distante da realidade da dança naquele momento.

A partir dos anos 2000, mais especificamente nos últimos dez anos, o Ensino Superior no campo da
Dança tem crescido de maneira exponencial. Em 2017 são 49 cursos em funcionamento em todas as
regiões brasileiras, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. A década de 1990 encabeçou
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um movimento de proliferação de graduações em Dança e esse movimento prosseguiu nos anos
2000. Uma série de fatores podem ser aproximados dessa conjuntura, não para demarcar relações
lineares de causa e efeito, mas para observar a trama complexa que se engendra no entorno da
relação Dança e Universidade.

Abordo a instituição da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, cujo texto definitivo foi
sancionado no final do ano de 1996 – LDB 9394/96. Sem dúvida, esse advento trouxe reverberações
fortes para o crescimento da formação acadêmica em Dança, pois ali, tal como expresso no artigo 26,
§ 2º: “o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação
básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996).

Naquele momento, tal disposição refuta não somente a Lei 5.692/71, Diretrizes e Bases em vigor até
1996, cuja orientação asseverada no artigo 7º dispunha: “Será obrigatória a inclusão de Educação
Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística” (BRASIL, 1971, grifo meu). Incide, também,
sobre a estrutura universitária, no que tange à Arte, na universidade, a fim de atender à legislação em
vigor. Afinal, concomitantemente, o Brasil passa por uma efervescência de cursos de Licenciatura em
Educação Artística, formações generalistas cuja principal marca era a presunção da formação de um
professor habilitado para o ensino de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. A formação acadêmica
na área pendeu, então, para uma compreensão da Arte como um grande bloco de conteúdos, sem
respeitar especificidades inerentes a cada linguagem[ii], trilhando pela perspectiva de uma docência
que assume papéis distantes do escopo de sua formação ou de saberes que constituíram a trama de
sua trajetória docente.

É importante salientar que, mesmo com o novo fôlego trazido pela LDB 9394/96, o sistema
educacional do país ainda hoje reflete os sintomas desse processo, à medida que com o crescimento
exponencial na formação superior em todas as linguagens artísticas, algumas redes de ensino
públicas, bem como instituições de ensino privadas da Educação Básica ainda inserem a Arte nos
currículos por meio desse modus operandi. Na rede estadual da Bahia, por exemplo, Estado pioneiro
na implantação de graduações no campo das artes, vivenciamos essa realidade. Concursos públicos
para carreira do magistério consideram o cargo “Professor de Arte”, sem demarcar a especificidade
da linguagem, muito embora na capital, Salvador, desde 2003 temos concursos públicos na Rede
Municipal de Salvador para professores de cada área do conhecimento da Arte.

A LDB 9394/96 teve impacto grande sobre o processo de ampliação da relação entre a Dança e a
Universidade, como afirmam alguns autores (Pereira e Souza, 2014; Nunes 2016; Santos, 2016),
porém, não se pode perder de vista que, juntamente com os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), textos publicados em 1997 para o Ensino Fundamental e em 2000 para o Ensino Médio,
alavancou o processo de inserção da Dança na cultura universitária. Os PCNs do Ensino
Fundamental trouxeram nova perspectiva para o ensino da Arte na escola, primeiramente por
reconhecer a autonomia das linguagens artísticas, desvelando objetivos próprios para o ensino de
cada área. No caso da Dança, por exemplo, esse feito foi extremamente significativo, pois se pode
considerar que pela primeira vez em um documento de abrangência nacional a Dança foi reconhecida
como área de conhecimento, apresentando uma concepção de corpo extremamente arrojada para
sua época: “É importante, portanto, que o corpo não seja tratado como ‘instrumento’ ou ‘veículo’ da
dança, como comumente se pensa. O corpo é conhecimento, emoção, comunicação, expressão. Ou
seja, o corpo somos nós e nós somos o nosso corpo” (BRASIL, 1997, p.72).

Essa perspectiva de corpo trazida nos PCNs implica um olhar pedagógico para o sujeito em sua
integralidade na ação de aprender na escola, posicionando a Dança como campo do conhecimento
capaz de integrar aquilo que outrora se acreditou estar distante: corpo, cognição, emoção etc. Para
além disso, referiu, mesmo que timidamente, o Professor de Dança, que naquela conjuntura eram
poucos, mas puderam se sentir contemplados quando reiteradas vezes no documento aparece a
expressão “o professor que trabalhe com a Dança” (ibid.). Essa atmosfera de transformações nas
bases legais da educação brasileira, sem dúvida, corroborou expressivamente para a ampliação da
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relação Dança e Universidade, seja pelo surgimento de um espaço mais amplo no mundo do trabalho,
seja por conta das discussões encabeçadas pela Federação de Arteeducadores do Brasil  FAEB[iii],
que serviram de base para essas conquistas, uma vez que acenavam na direção da inserção de
formação específica nas linguagens da Arte no âmbito universitário.

Os anos 2000 vão coroando essa trajetória da Dança na Universidade. Ao seguir pela análise dos
processos educacionais, o que envolve entre outros aspectos as políticas públicas de educação, vale
dar relevo a resolução CNE/CES 3/2004, publicada em 12 de março de 2004 pelo Conselho Nacional
da Educação, dispondo sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Dança.
Esse documento é uma importante tônica para o fortalecimento da relação Dança e Universidade, não
só por orientar os percursos curriculares dos cursos que surgiram dali por diante, bem como as
possíveis reformas curriculares das graduações já existentes,. Contudo, a meu ver, o documento
legitimou a existência dessa formação acadêmica e, de algum modo, encorajou o surgimento de
novos cursos, uma vez que aponta caminhos de como concebêlos, de como desenhar um projeto
pedagógico de formação acadêmica na área.

Nessa mesma linha, os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e
Licenciatura, documento publicado em 2010, reconhece mais uma vez a relação entre Dança e
Universidade, apontando questões como: perfil do egresso, temas que devem ser abordados na
formação; ambientes de atuação; e infraestrutura recomendada, nas duas modalidades de formação
na área. A leitura do documento mostra como a licenciatura na área está apoiada nos documentos
acima citados (LDB 9394/96; PCNs), o que reforça a tessitura de sentidos que essas questões
estabelecem com a construção do projeto de formação acadêmica em Dança e justifica por quê, entre
os 49 cursos de graduação em funcionamento em 2017, 28 são licenciaturas e os demais se dividem
entre bacharelados e tecnólogos[iv]. O centro da ação docente é assim formulado:

O Licenciado em Dança é o professor que planeja, organiza e desenvolve
atividades e materiais relativos ao Ensino de Dança. Sua atribuição central é a
docência na Educação Básica, que requer sólidos conhecimentos sobre os
fundamentos da Dança, sobre seu desenvolvimento histórico e suas relações
com diversas áreas; assim como sobre estratégias para transposição do
conhecimento em Dança em saber escolar (BRASIL, 2010, p.27).

Em 2016, numa das últimas assinaturas do governo Dilma Roussef, a LDB 9394/96 ganha uma
importante reformulação que, sem dúvida, deporá favoravelmente com relação aos avanços que
teremos no campo da formação superior em Dança, quando, ao falar da obrigatoriedade do ensino da
Arte, esclarece que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o
componente curricular Arte. (BRASIL, 2016). Além disso, esse aditivo na lei estabelece prazo de cinco
anos para que os sistemas de ensino promovam a formação de professores para implantar esses
componentes curriculares no ensino infantil, fundamental e médio, ou seja, demanda às instituições
de ensino superior novos alargamentos para o processo de inserção da Dança na cultura
universitária.

Em sintonia com esses documentos, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental
(BNCC), aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em 15 de dezembro 2017, homologada em
20 de dezembro do mesmo ano, legisla acerca dos componentes curriculares e conteúdos que devem
ser trabalhados nas instituições públicas e privadas. O documento que toma o processo de
escolarização como um direito (inspirado na Constituição de 1988), trazendo objetivos pedagógicos
para as diferentes áreas do conhecimento, desvela mais uma vez o caráter fundante das Artes na
formação cidadã dos estudantes de Ensino Fundamental e, rememorando tendências dos PCNS
(1997), afirma mais uma vez a Dança como área específica do conhecimento, com estatutos
epistemológicos próprios, o que não lhe permite ser plenamente desenvolvida nas margens de outras
áreas do conhecimento que tomam o corpo como centro de sua concepção epistemológica, a
exemplo da Educação Física. Ao trazer especificamente objetivos de aprendizagem e habilidades
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indispensáveis na inserção da Dança na escola, e dar como prazo o ano de 2020 para ser
plenamente seguida, a BNCC pode ser vista como mais um fio que amplifica a presença da Dança na
Universidade.

Não se pode excluir desse panorama a importância singular do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), instituído pelo Decreto nº 6.096, de
24 de abril de 2007, como uma das ações que integraram o Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) também lançado em 2007. Com o objetivo de ampliar a oferta de Ensino Superior público,
garantindo à população acesso e permanência na universidade, o Reuni possibilitou construção de
instalações físicas, contratação de docentes e, por conseguinte, abertura de cursos de graduação e
pósgraduação em Dança em institutos federais, em período noturno, e interiorização da formação
acadêmica em Dança. Como exemplos, uma graduação noturna na UFBA em 2010, e graduações no
interior como o da Universidade Federal de Sergipe (2007) com curso de licenciatura no campus de
Laranjeiras e a Universidade de Santa Maria (2013) no Rio Grande do Sul.

É necessário destacar também nessa relação a efervescência de novas concepções acerca do
conhecimento. Concepções essas que mexeram com as tradicionais matrizes científicas das
universidades e, por conseguinte, do seu modo e interpretação da produção do conhecimento.
Paradigmas centrados numa perspectiva positivista, sustentados por base racionalista que vislumbra
a ideia do conhecimento científico como uma única verdade e a ideia de que só é possível se chegar
a esse conhecimento por meio de um método préconcebido que não dialoga com as especificidades
do objeto em questão, incidindo sobre ele de maneira autoritária e pouco flexível, passaram a coabitar
e, de certo modo, sofrer zonas constantes de tensividades, com concepções mais abertas de
produção do conhecimento científico e que eu considero, coadunandome a outros pesquisadores do
campo das Artes e Humanidades, que se tratam de epistemologias nãocartesianas. Acerca do
assunto, Coutinho e Santos (2010, p.71) afirmam que:

Uma abordagem ‘nãocartesiana’ [...] é radicalmente distinta de uma postura
anticartesiana, que exclui o sistema cartesiano e, mais que isso, busca obturar
a falha estrutural da linguagem, substituindoa por uma representação oposta.
Por sua vez, o ‘nãocartesiano’ suspende e conserva os princípios cartesianos,
num movimento paradoxal e complexo. Implica, ainda, entender pesquisa
como uma ação construída a partir de métodos singulares, delineados pela
relação objetopesquisador  contexto, que poderá, em certos momentos,
solicitar também princípios do método cartesiano. Em outras palavras, mesmo
quando se elege um referencial epistemológico construtivista e aberto para a
práxis da pesquisa, etapas como categorização, classificação e ordenação,
características do método cartesiano, encontrarão o espaço, desde que
necessárias e coerentes com o objeto de investigação.

Ao tratar do pensamento nãocartesiano no âmbito da cultura universitária, e também fora dela, as
autoras fazem menção ao legado que se foi constituindo durante o final do século 19 e o século 20,
que, sem dúvida, corroborou para uma inclinação menos restritiva no que se refere ao pensamento
científico. Com efeito, elas destacam as obras de “Henri Poincaré, Sigmund Freud, Gaston Bachelard,
Paul Feyerabend, Paul Valéry, Thomas Kuhn, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, Michel Foucault,
Jacques Lacan, Richard Rorty, Alain Badiou, Michel Maffesolli, entre outros” (COUTINHO; SANTOS,
2010, p.71).

Certamente, essa abertura no pensamento científico, balizada pelo construto teórico presente nas
obras desses estudiosos, trouxe ressonâncias claras na implantação do primeiro Programa de
PósGraduação stricto sensu em Dança, quando mais uma vez a Universidade Federal da Bahia
pioneiramente lança o primeiro Mestrado Acadêmico em Dança na América Latina, aprovado pela
CAPES em 2005 e com a abertura da primeira turma em 2006. Até o final de 2017, o curso reúne 135
dissertações defendidas[v], muitas delas recorrem a esse quadro conceitual das epistemologias
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nãocartesianas. Esse quantitativo demonstra a consolidação da Dança na Universidade. Em 2018 a
instituição mais uma vez assume o pioneirismo e lança o primeiro Doutorado Acadêmico em Dança
no Brasil, aprovado pela CAPES em 2017, com a formação da primeira turma prevista para 2018. Tal
consolidação movimenta a formação docente em Dança para o Ensino Superior, uma vez que desde
1996 a LDB 9394/96 no Art. 66. expressa: “a preparação para o exercício do magistério superior
farseá em nível de pósgraduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”.
Contudo, é prevalente ainda na área de Dança a migração de pesquisadores em formação para
programas em outras áreas. Quando não se trata de um desejo do pesquisador e da demarcação do
seu objeto de pesquisa, esse movimento se dá pela falta de programas com área de concentração
específica em Dança.

Aquino (2008) em sua dissertação intitulada A constituição do campo acadêmico da dança no Brasil
elabora minucioso mapeamento que configura a produção científica em Dança até o surgimento do
referido Programa da UFBA, e identifica que naquela altura já havia 664 trabalhos, entre dissertações
e teses, com a Dança como centro da pesquisa. Segundo a autora, os trabalhos se espalhavam por
diferentes áreas, com destaque para Educação Física, Educação e Comunicação (2008).

Esse panorama permite inferir que é recente o processo de formação docente para a área, no que
concerne à Educação Básica e no Ensino Superior que é o contexto de atuação de onde parto para
tecer minhas considerações acerca da temática. A análise das circunstâncias que vão configurando a
presença da Dança no ambiente universitário é de suma importância para que se compreenda que,
assim como estamos em vias de ser, em termos da constituição de nossa docência, a própria
dimensão relacional entre essas duas instâncias também estão se constituindo a todo o tempo, por
meio de uma trama de forças materiais e imateriais que vão transitando para novas configurações.

O que se pode ver, também, é que há nessa relação entre Dança e Universidade certa resistência no
processo de sua inserção, pautada, sobretudo, na luta histórica pelo reconhecimento como
componente curricular da Educação Básica e como área autônoma do conhecimento. Sem dúvida,
essa marca incide sobre o processo de formação dos professores de Dança e, de certa maneira,
explica os obstáculos sociais que a construção de nossa professoralidade ainda enfrenta. Como
professor universitário, em uma instituição em que diferentes cursos se abrigam no mesmo campus,
diariamente, sou chamado à responsabilidade de militar politicamente pelo meu espaço de atuação, e
além de me ocupar da formação de meus alunos tenho de lidar com a mediação da aprendizagem de
colegas, docentes de cursos tradicionalmente presentes na universidade, e que não conseguem
compreender como a Dança chegou a ser o que ela vem sendo no contexto do Ensino Superior.

Nessa medida, percebo que o panorama aqui delimitado nos mostra que já somos muitos, embora
ainda não sejamos o quantitativo desejável, e, por conseguinte, precisamos refletir em torno da
relação entre Dança e Universidade para viabilizar ações que consolidem, cada vez mais, esse
espaço. Do lugar que falo, tenho visto o abandono e a evasão de muitos estudantes universitários em
Dança que não conseguem criar uma representatividade acadêmica capaz de disseminar extramuros
da Universidade a sua escolha profissional. Nesse sentido, infiro que se por um lado é importante
cuidar do movimento de expansão na cultura universitária, fazse necessário ao mesmo tempo olhar,
cuidadosamente, para os desdobramentos desse panorama de consolidação. Penso que é o
momento oportuno para criarmos articulação, por exemplo, entre a Educação Básica e o Ensino
Superior. São muitos os estudantes de Ensino Médio que sequer (re)conhecem essa relação aqui
levantada como uma possibilidade de sua inserção na cultura universitária.

Numa ambivalência de vetores, considero que é momento de demarcar politicamente o espaço da
Dança como área de conhecimento na Universidade, mas, em contrapartida, é também momento de
chamar a atenção da sociedade civil como um todo para aquilo que produzimos nos espaços
universitários que ocupamos, justamente para não cairmos no claustro da baixa significação social
que outros cursos caíram e hoje assistem o desfalecer de sua luta política pela inserção.
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