MINISTÉRIO DA CULTURA
Conselho Nacional de Política Cultural

MOÇÃO Nº 25, DE 23 DE JUNHO DE 2010.
Moção de Apoio à Câmara Setorial de Dança pelo
cumprimento da Recomendação nº 01/2005, que
aconselha a todas as instâncias públicas ou
privadas, em todas as esferas da Federação, que
evitem o uso da nomenclatura ARTES CÊNICAS
como expressão generalizadora de áreas distintas
como Teatro, Dança, Circo e Ópera.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC, reunido em Sessão Ordinária,
nos dias 22 e 23 de junho de 2010, e no uso das competências que lhe são conferidas pelo Decreto
nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973/2009, tendo em vista o disposto
em seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 28, de 19 de março de 2010, e:
Considerando que a Dança é uma linguagem artística autônoma no campo do conhecimento;
Considerando a importância da Dança como forma de expressão artística cultural no Brasil;
Considerando que, segundo dados do IBGE, a Dança é a segunda atividade artística mais
disseminada no território, sendo que cinquenta e seis por cento dos municípios brasileiros abrigam
grupos de dança;
Considerando que o ensino da Dança tem suas próprias Diretrizes Curriculares organizadas pelo
Ministério da Educação – MEC e pertence a área de ARTES; e
Considerando a necessidade de alteração da legislação vigente para a adequação necessária de
maneira a assegurar e fortalecer os direitos e deveres dos artistas da dança afim de que possam
empenhar, efetivamente, suas atividades de forma coerente com suas especificidades;
Manifesta seu total e irrestrito apoio ao cumprimento da Recomendação nº 01/2005, da Câmara
Setorial de Dança, que aconselha a todas as instâncias públicas ou privadas, em todas as esferas da
Federação, que evitem o uso da nomenclatura ARTES CÊNICAS como expressão generalizadora
de áreas distintas como Circo, Dança, Ópera e Teatro.
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