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RESUMO
A realização desse trabalho tem como objetivo propor um convite à reflexão sobre os direitos
autorais na dança de salão. Para favorecer o raciocínio organizado e a análise dos conteúdos
abordados, a estrutura textual apresenta uma abordagem progressiva de assuntos relacionados
à origem, evolução e formalização da dança, contextualizando a procedência do contato
contíguo entre o homem e a mulher como seres dançantes nos eventos sociais e na cena.
Surge a partir desse caráter a observação das influências no convívio social, onde a sociedade
europeia passa a ver essa modalidade como elemento fundamental de composição artística e a
ter expectativas de aprendizado contínuo dessa arte. Da mesma forma é apontado o
desenvolvimento da dança de salão no Brasil, demonstrando o início do processo de
profissionalização e o caminho para a concretização do pensamento de reconhecimento de
uma profissão enraizada na lei. O processo de desenvolvimento das danças sociais t em o
traçado fundamentado no respeito às leis dos direitos autorais, considerados essenciais para
alcançar o aspecto profissional requerido. E por fim, os direitos autorais são apresentados aos
profissionais de dança de salão em um paralelo ao desenvolvimento dessa arte na história com
a intenção de subsidiar futuros trabalhos e assim atingir o mérito desejado.
Palavras-Chave: Processo de profissionalização. Direitos autorais. Danças de salão.

ABSTRACT
The realization of this work is to propose in invitation to reflect on copyright in ballroom
dancing. To encourage organized thinking and analysis of content covered, the textual
structure presents a progressive approach to issues related to the origin, evolution and
formalization of dance, contextualizing the merits of contiguous contact between men and
women as beings in dancing and social events and in the scene. It arises from the observation
that character influences in social life, where European society comes to see this modality as a
key element of artistic composition and have expectations of continued learning this art.
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Likewise it target development of ballroom dance in Brazil, demonstrating the beginning of
the professionalization process and the path to realizing the thought of recognition of a
profession rooted in law. The process of development of social dances have drawn based on
respect for copyright law, considered essential to achieve the required professional look. And
finally, the copyrights are presented to professional ballroom dance in a parallel development
in the history of this art with the intention of aiding future studies and thus achieve the desired
merit.
Keywords: Process of professionalization. Copyright. Ballroom dancing.

1. INTRODUÇÃO
A dança é uma linguagem que traduz a expressão da humanidade por meio do
movimento corporal e que revela significações que podem, hipoteticamente, despertar um
encantamento geral.
Dificilmente se tem conhecimento de algum ser humano que não goste de apreciar ou
de praticar pelo menos um gênero de dança existente, talvez porque isso possa representar
características referentes a sua identidade e liberdade de se comunicar. Nesse aspecto, as
formas de dança passam por um processo evolutivo de acordo com suas especificidades e
adquirem aprimoramentos tão relevantes que resultam em sistematização do aprendizado e
garantia de direitos fundamentais de manifestação como arte.
Surge em meio às diferentes modalidades de dança, a dança de salão, que por sua
natureza apresenta um caráter naturalmente romântico e que sensibiliza a sociedade por ter a
representação de dois corpos em harmonia de movimentos.
A valorização da dança de salão pela sociedade atual tem promovido uma linha de
pensamento para torná-la efetivamente uma atividade laboral reconhecida por lei e
devidamente inserida em todas as questões legais no seu modo de atuação, ou seja, a dança de
salão ou a dança a dois como também tem sido referida, está em processo de
profissionalização.
Dentro do universo da dança de salão, é possível verificar muitas semelhanças entre os
trabalhos desenvolvidos por seus profissionais. Sendo assim, é comum identificar na maioria
dos que atuam profissionalmente, nas funções ou categorias tais como: professores,
coreógrafos, bailarinos e/ou DJs, a necessidade da apropriação de outras artes para subsidiar o
desenvolvimento da arte de dançar a dois, principalmente no que se refere à utilização de
música e aos recursos disponíveis em vídeo.
É possível perceber, atualmente, tendências de utilização de outras obras de arte e
linguagens artísticas agregadas na composição de espetáculos de dança de salão, transpostas
para a cena teatral, tais como: literatura, poesia, pintura, escultura e cinema, como fontes de
inspiração.
Sendo assim, principalmente com o advento da internet, o fato de se constatar a
disponibilidade de aquisição e o fácil acesso às diversas formas de linguagem, as quais
contribuem consideravelmente para a dança a dois, faz com que as mesmas possam ser
inseridas na composição da dança de salão sem o devido cuidado, ferindo-se, em algumas
situações a questão ética da autoria compartilhada, sem menção adequada, ou para usar de
maior especificidade, recorrendo-se ao plágio.
Entretanto, o objetivo principal que norteia a escrita deste trabalho é promover uma
reflexão científica e ancorada nos procedimentos legais que regem o universo da criação e
apresentação da dança de salão, apresentando as situações em que o uso constante de obras
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artísticas na criação e execução de danças de salão são revistas e tencionadas nos termos da
lei dos direitos autorais.
Portanto, pretende-se, com a escrita deste trabalho, resgatar a conscientização daqueles
envolvidos com essa arte por meio do apontamento de subsídios nas ações adequadas aos
ditames legais e compatíveis a direitos autorais já preservados em outras linguagens artísticas,
minimizando, assim, a ocorrência de possíveis processos judiciais às escolas de dança e aos
profissionais da dança de salão.

2. A DANÇA DE SALÃO – O SURGIMENTO, AS CARACTERÍSTICAS,
A FORMATAÇÃO, A TRAJETÓRIA.
Observando as diversas possibilidades que a dança de salão se apresenta na atualidade,
seria possível precisar exatamente em que momento a dança a dois surgiu na história?
Para responder a essa pergunta é necessário antes conceituar a dança de salão e isso com
certeza iria gerar infinitas discussões entre os estudiosos dessa arte, os quase estão submetidos
à carência de registros históricos que pudessem determinar o marco inicial da dança de salão.
De acordo com Tavares (2005), “Todos os povos, em todas as épocas e lugares dançaram,
Dançaram para expressar a revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar a força ou
arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver!” (TAVARES, 2005, p. 93).
Tendo isso em vista, a dança a dois teve manifestações em diferentes períodos da
história, onde estudiosos puderam verificar a ocorrência dessa maneira de se dançar em
civilizações importantes como o Egito, Grécia e Roma, conforme é informada por Dickow
(2010). O fato é que a incerteza da origem pode nos eximir da responsabilidade de qualquer
afirmação sobre o surgimento exato da dança de salão, possibilitando apenas evidenciar o
momento em que ela passou a ter um destaque significativo para a sociedade.
Sendo assim, foi na fase do Renascimento (um importante período da cultura europeia
que se seguiu à Idade Média), que a dança de salão se protagonizou e de que se tem notícias.
Nessa época, a sociedade europeia do século XIV passou a valorizar as relações sociais, das
quais significavam basicamente a ostentação do poder por meio da Arte para expressar o
domínio intelectual da nobreza.
Dentre as diferentes artes, a dança de salão era aquela que deveria ser dominada pelos
nobres para que pudessem corresponder com o modo de se relacionar nos eventos
proporcionados na corte – o baile. De acordo com Dickow:
As danças de corte do século XIV são um reflexo da sociedade europeia, o
chamado Renascimento marca uma transformação no modo de viver do
cidadão europeu, o aspecto físico e estrutural das cidades se modifica, a arte
importada da Itália vem culminar no pensamento francês de ostentação da
beleza, do prazer e da aquisição de poder. (DICKOW, 2010, p. 26)

Portanto, é nesse contexto que as diversas danças existentes na Europa foram sendo
conhecidas, as quais tiveram que ser codificadas para atender à necessidade da classe
dominante e aceitas pela sociedade idealizada na época. Entretanto, a formação de várias
danças teve como origem a presença de características influenciadas basicamente por duas
classes sociais: a popular e a burguesa.
Surgem, então, danças dos mais variados estilos em razão de um conjunto de formas
inerentes a classe a que pertence. Nesse aspecto, é possível notar uma liberdade maior de
expressão de dança surgida nas classes sociais mais populares, por não haver uma
preocupação comportamental do mesmo modo que atendesse a postura social exigida pelas
classes sociais mais altas. É nesse formato que são verificadas as discrepâncias existentes
entre as manifestações populares e burguesas, onde na primeira se vê ora um contato mais
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aproximado entre o par, ora uma movimentação corporal considerados inadequados pela
segunda e assim por diante, pois conforme Portinari (1989),
As danças nascem de manifestações populares, livremente improvisadas ao
som de instrumentos rústicos. São posteriormente absorvidas pelas classes
dominantes que as adaptam então para execução em recintos fechados, com
indumentárias pesadas, e de acordo com o que se considera um tom mais
refinado. A espontaneidade é substituída assim por floreio nos passos,
postura estudada, movimentação codificada. (PORTINARI,1989, p. 55)

Desse modo, há registros mais expressivos em danças verificadas pela burguesia,
justamente por elas se preocuparem com a formatação que a dança deveria ter nos salões da
corte. O fato é que há estudiosos que apontam o surgimento de muitas danças de salão nas
classes populares e que tiveram o seu caráter modificado para atender as classes dominantes
referentes à postura social requerida.
A preocupação com a classificação dos estilos de dança de salão provavelmente trouxe
também aspectos referentes à identificação das músicas que os acompanhavam ou vice versa,
ou seja, há momentos em que da música sugeriu o movimento e em outros em que do
movimento sugeriu a composição musical.
As obras musicais sempre apresentaram a sua evolução de forma independente, mas
também tiveram nesse período uma demanda de criação de músicas que motivassem a
realização dos grandes bailes, atendidas naturalmente pelos autores musicais da época que
realizavam as composições para tal fim, o que faz confirmar a importância de uma obra
musical como elemento fundamental para a ascensão da dança de salão.
Ainda assim, para contextualizar a dança de salão na história, vale ressaltar que na
mesma época em que ela foi se fortalecendo, o Brasil foi descoberto no século XV, passando
a conhecê-la com o formato europeu somente a partir do século XVI. Por isso, na medida em
que a emigração de diversos povos foi se estabelecendo aqui, muitas culturas e influências
foram trazidas de fora. A dança de salão, de acordo com Perna (2005), “chegou ao Brasil
pelos portugueses no século XVI e, posteriormente, pelos imigrantes de outras nacionalidades
europeias que aqui chegaram” (PERNA, 2005, p. 11).
O fortalecimento da Dança de Salão no Brasil ficou marcado após a chegada da família
real portuguesa em 1808. Vale ressaltar que três séculos da história brasileira já haviam se
passado e certamente a dança no país já havia se manifestado em razão da presença da cultura
indígena e afro, sempre tão fortes nessa arte de movimentar o corpo. De acordo com Perna
(2005), “A mistura de culturas desses imigrantes com os indígenas e negros africanos,
propiciaram a formação de nossa cultura e foi muito importante para nossa música e dança.”
(PERNA, 2005, p. 11).
Todavia, para ser considerado o início oficial da dança a dois realizada no salão em
nosso país, associa-se à realização do primeiro grande baile promovido pela família real após
a presença de milhares de pessoas recém chegadas de Portugal, segundo informações de
Costa, citado por Perna (2011), esse baile aconteceu supostamente no local conhecido hoje
como Paço Imperial no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com as suposições da referida autora
“[...] é de supor que ali tenha sido realizado o primeiro baile da corte, onde comerciantes e
fazendeiros da Colônia passaram a ter contato com as danças sociais europeias, como o
minueto, a valsa e a quadrilha.” (PERNA, 2011, p. 76).
Portanto, foi na cidade do Rio de Janeiro que se percebe o surgimento de diversos
estilos, por exemplo, o extinto Maxixe, o Samba de Gafieira, e mais tarde o Forró e a
lambada. Foram surgindo diferentes danças em outras regiões do Brasil também, todas elas
sempre desenvolvidas sob a influência dos imigrantes instalados lá e com a riqueza musical
que se foi compondo, dentro de um processo de adaptação de música a dança, em promoção
da cultura de cada local. E paralelo a esses acontecimentos vem surgindo também um

ISSN-e: 2316-9982

elemento fundamental para a disseminação e transmissão dessas formas de dançar a dois
emergentes, a pessoa dotada de capacidade para ensinar aos outros.

3. O PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO NA DANÇA DE SALÃO
Será considerado o início do processo de profissionalização da dança de salão no Brasil
o momento em que houve a solicitação para que alguém pudesse ensinar essa forma de dança
em troca de uma gratificação monetária. E esse momento coincide com a necessidade que a
realeza sentiu, a partir do século XIV na Europa e no século XVIII no Brasil, em aprender
essa forma de arte, uma vez que isso passou a significar um requisito essencial para que um
nobre tivesse as devidas considerações para tal titulação, ou seja, ser considerado um nobre
significava ser também um bom dançarino.
Surge então a figura do chamado mestre de dança, aquele ser estudioso das diversas
manifestações de danças a dois e responsável por fazer as devidas adaptações para que as
mesmas pudessem ser dançadas nos moldes comportamentais requeridos pela corte. De
acordo com Dickow (2010),
[...] os mestres de danças, que, por viajarem por muitos lugares, conheciam
muito as danças populares dos países, e as utilizaram como base para o
ensino da nobreza. O mestre de dança possuía diversas funções dentro da
corte, entretanto sua principal seria a elaboração, o ensino e a documentação
das danças aristocráticas. (DICKOW, 2010, p. 18)

Assim como nos relata Perna (2011), o príncipe regente manda trazer o primeiro
profissional de dança de salão ao Brasil, pois verificado a demanda pelos serviços de um
mestre de dança, que mais tarde recebeu a denominação de professor, era tanta, que foi
necessário trazer mais profissionais para atender as expectativas da nobreza. A vinda desses
profissionais pode ser confirmada com a divulgação em jornal local a respeito das aulas de
danças que haveriam de ser ministradas pelo primeiro professor de que se tem registro.
O primeiro professor e coreógrafo profissional a ser considerado na dança de salão
existente no Brasil foi, provavelmente, Luís Lacombe, que por sua vez também foi nomeado
Compositor e Maestro de Dança da Casa Real. Lacombe aportou no Rio de Janeiro em 1811,
e já providenciou, imediatamente, o ensino das danças de que conhecia, conforme
informações de Perna (2011).
Na mesma data da chegada do navio, Lacombe vinha acompanhado também, a mando
do príncipe-regente D. João, de um mestre de música, Marcos Portugal, o qual seria
responsável pela direção musical nos eventos. “Marcos Portugal e Luis Lacombe chegaram ao
Rio no mesmo navio, em 11 de junho de 1811 e, já em 13 de julho de 1811, Lacombe fez
publicar na imprensa régia o primeiro anúncio de ensino de dança a ‘qualquer pessoa
civilizada da cidade’”. (COSTA apud PERNA, 2011, p. 76).
Sendo assim, é possível afirmar a vinculação existente entre a música e a dança, onde a
segunda demonstra ser muito mais dependente da primeira, pois de acordo com Ruthes
(2007), “A música chega a ser mais importante que a dança, pois dela que brota a coreografia,
que nascem os movimentos e os passos” (RUTHES, 2007, p. 9). Nessa afirmação, é possível
dizer que o primeiro professor de dança surgido no Brasil já se utilizava de uma outra obra de
arte para realizar a sua própria.
É muito comum que desde o início esse profissional, conhecido inicialmente como
mestre de dança, atue de maneira simultânea como professor, coreógrafo, dançarino de salão,
bailarino e diretor de espetáculo. O fato é que em todas essas atuações haverá a necessidade
de utilização de uma obra intelectual, principalmente a musical.
Muitos profissionais surgiram posteriormente e com formações diferenciadas, pois a
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maioria trabalha com a dança de salão de maneira paralela, como uma segunda ocupação,
restando a poucos o desenvolvimento da dança como única atividade laboral. Enfatiza-se a
importância de a dança de salão se tornar uma profissão devidamente regulamentada em lei,
pois a mesma ainda carece de formação superior das várias pessoas que trabalham e que estão
espalhadas no país. O que se verifica é o surgimento de muitas escolas de dança onde essa
arte é aprendida, há também a organização de associações em alguns locais, congressos,
festivais, cursos específicos; tentativa de manutenção de formação superior fornecida pela
universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro, mas sem continuidade de abertura de novas
turmas; e a Pós Graduação em Dança de Salão ofertada pela Faculdade Metropolitana de
Curitiba, que está em processo de formação de sua terceira turma de profissionais atuantes na
área, tendo a maioria dos alunos formação superior em outras profissões.
Portanto, o processo de profissionalização é uma luta da categoria que gera diversas
discussões e controvérsias, categoria no modo de dizer, pois não há ainda para ela um
sindicato único dentro do território brasileiro que a represente. O que se vê, a respeito, é que a
dança de salão quando representada, depende de outros sindicatos que fazem a representação
simultânea de outras linguagens artísticas, os quais são denominados de Sindicatos dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões (SATEDs), que estão espalhados em várias
lugares do país. Mesmo assim, é possível afirmar que já existe um passo importante para se
concretizar uma profissionalização adequada e que a dança de salão está em processo de
transição para que seja devidamente reconhecida como uma profissão e garantir todos os
direitos trabalhistas aos que trabalham nessa área.
Existem profissionais que atuam de diferentes formas dentro desse universo da dança de
salão. E no que se refere aos bailarinos, existem algumas possibilidades de co mbinação das
quais muitos se encaixam, como por exemplo: Há aqueles que dançam apenas para divulgar o
seu próprio trabalho de professor ou para uma determinada escola de dança, há também
aqueles que desempenham uma outra profissão e atuam também como bailarinos em troca de
um pró-labore ou cachê, como também há aqueles que são os ditos bailarinos profissionais
por fazerem de fato a realização de um trabalho em troca de uma gratificação. Nesse último
formato, para estarem de acordo com as leis trabalhistas necessitam na maioria dos casos
serem considerados autônomos devido a instabilidade oferecida pelas companhias de dança.
Sobretudo, já é possível observar algum caráter profissional que se pretende instituir
gradativamente na dança de salão assim como acontece em outras linguagens de dança.
O bailarino, no entanto, é um intérprete de uma obra intelectual que irá representar a
arte de dançar a dois por meio da movimentação de seu corpo, fruto de uma produção que de
alguma forma irá gerar renda. O que se espera é que todo bailarino seja devidamente
remunerado pelo seu trabalho e tenha os seus direitos garantidos na lei como detentor de uma
profissão.
Portanto, o ideal é que seja instituído um órgão sindical unificado e exclusivo que
represente os profissionais de dança de salão, sobretudo aos bailarinos, para que direitos
sejam devidamente garantidos e a dança de salão seja realmente vista como profissão. O
máximo que se pode observar é o registro nos Sindicatos dos Artistas da região onde
pertencem, sendo regulamentada a profissão na carteira de trabalho e fornecida a esses artistas
uma carteirinha e carimbo da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) para certificarem o
caráter profissional que passaram a adquirir. Sobretudo, mesmo diante desse passo importante
em consideração ao processo de profissionalização, há muitos direitos a serem conquistados e
contratos de trabalho a serem protegidos, de forma que a categoria dos bailarinos seja
beneficiada e a arte devidamente valorizada.
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4. A TRANSPOSIÇÃO DA DANÇA DE SALÃO PARA A CENA
O local onde era realizado o baile promovido pela corte passou também a ser o
ambiente em que a dança de salão era assistida pelos nobres com um fazer artístico. A partir
de então, a dança de salão passou a ter espectadores intencionais, ou seja, aguardava-se o
momento em que todos os presentes iriam apreciar um número de dança preparados para o
evento. É nesse espaço, portanto, que surgem as primeiras manifestações de dança, de acordo
com Mesquita, citado por Perna (2011), “... o espaço para o baile coincidia com o espaço
cênico onde a corte assistia as apresentações do que era, ao mesmo tempo, o embrião da
dança clássica e das danças sociais e de salão” (Perna, 2011, p. 53).
Sendo assim, entre erros e acertos, fica o desafio para o mestre de dança em realizar a
adaptação da dança de salão apresentada nos salões para outros cenários, principalmente no
que se refere aos diferentes palcos, e mais tarde à televisão e ao cinema. O fato é que essa
adaptação requer a observação de alguns aspectos importantes, em que o resultado da
exposição da dança pode trazer em si elementos complementares como a música,
principalmente, e outras obras de arte que podem ser inseridas para enriquecer o número
apresentado ou no espetáculo propriamente dito.
O palco é o local já conhecido por civilizações antigas, que surgiu para representar o
aspecto profissional das artes, de acordo com Ried (2003), “Em pinturas de parede egípcias
encontram-se as primeiras representações de dança de palco, ou seja, de uma forma artística
de dançar cujo objetivo é entreter um público passivo: a dança se profissionalizou” (RIED,
2003, p. 7). O palco, então, é outro espaço do qual a dança de salão passou a utilizar como
manifestação artística, deixando assim de desempenhar um papel artístico destinado apenas
aos salões de baile.
Outros locais que surgiram posteriormente são os de resultados audiovisuais como a
televisão e o cinema. A dança de salão tem a sua arte vista em filmagens e necessita de
adaptações estéticas e movimentações corporais específicas para alcançar a representatividade
artística que favoreça a cena.
Há, entretanto, cuidados que merecem ser observados em todos os cenários, a começar
pelo posicionamento cênico que favoreça a visualização do público; há também um cuidado
com a amplitude do movimento, exigindo técnicas já presentes em outras formas de dança,
em que irá propiciar maior alcance visual da cena; e ainda o cuidado com a expressão
projetada nos corpos dançantes para transmitir a emoção e compreensão ao observador.
Portanto, essas são as principais formas em que a dança de salão pode ser vista pelo
público, lembrando que além de objetivo artístico, podem ainda serem demonstradas com
uma intenção puramente competitiva. Nesse último caso, muitos países já dispõem de salões e
palcos destinados especificamente para essa finalidade, onde a platéia tem o privilégio de ser
acomodada em um espaço que favorece a sua visualização como em arquibancadas, por
exemplo, e os competidores têm um cenário favorável para competirem com o piso e
ambiente devidamente adequado a essa prática esportiva.
Há ainda que se observar a utilização de recursos para a composição da dança de salão e
para que um evento aconteça no baile são necessários basicamente: um salão apropriado, uma
banda que toque um vasto repertório de dança de salão, ou um DJ com um aparato de som
com uma playlist, ou ainda um aparelho de som dotado de uma seleção musical específica.
Nota-se, nesta abordagem, que a música é o elemento principal para que seja promovido u m
baile.
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Já para que um espetáculo de dança de salão aconteça no palco muito recursos podem
ser utilizados para enriquecer a criação final, como por exemplo:
a)
Recursos Humanos: autor, diretor, coreógrafo, ensaiador, preparador
corporal, sonoplasta, cenógrafo, figurinista, iluminador, maquiador, operador de luz,
operador de som, operador tecnológico, contra-regra, programador audiovisual,
bailarinos, entre outros;
b)
Recursos Materiais: computadores, aparelhos sonoros, aparelhos
tecnológicos, aparelhos audiovisuais, cenários, figurinos, aparelhagem de iluminação,
maquiagem, assessórios, entre outros;
Há ainda obras intelectuais que poderão ser utilizadas para compor a cena como:
Repertório musical (predominante), fotografia, filmes, esculturas, poesias, trecho s literários,
etc.
Para compor a dança de salão apresentada na televisão ou no cinema, além dos recursos
verificados no âmbito teatral, ainda há a definição de uma trilha sonora, um técnico
responsável pelos efeitos especiais e o papel fundamental do edito r, o qual fará o filtro e a
escolha das melhores cenas para a composição cenográfica de que se pretende enfatizar. No
ambiente das danças competitivas, das quais muitas são apresentadas em filmes, há a
definição das músicas específicas que irão compor o evento, a iluminação e figurinos
confeccionados especificamente para a competição.
Portanto, a dança de salão é uma arte que dificilmente estará isolada, ela sempre estará
acompanhada de outras artes, linguagens ou elementos complementares para compor a sua
existência artística e nessa composição é que se devem verificar os limites que definem as
devidas autorias e a existência do mutualismo entre elas.
Visto isso, para favorece uma compreensão inicial sobre conceitos de autor e autoria, o
Site da PUC-Rio traz informações do que isso possa significar, onde de modo geral considerase autor o criador de uma obra intelectual e autoria os direitos legais de propriedade
reservados a sua produção. No entanto, o que se pretende apresentar nesse momento é a
proteção jurídica que passou a existir na relação existente entre autor e autoria e não se lhes
são cabíveis as devidas atribuições.
Nesse caso, é importante compreender aonde pode existir a presença de autoria,
segundo o site, “A definição de autoria aplica-se a diversos tipos de produção. Dentro de cada
universo de criação utilizam-se recursos diferentes, o que sem dúvida, promove maneiras
distintas de se conceber processos de elaboração desses materiais” (SITE PUC-Rio, 2013).
É nessa afirmação que se observa a dança de salão fazendo uso de diversos recursos, de
diversas matérias primas e da aglutinação de várias manifestações artísticas para edificar a sua
arte, principalmente quando essa for destinada à apreciação do público. Nesse caso, é
imprescindível que se observe como a autoria é tratada em outras linguagens artísticas,
conforme aponta Fortunato (2003),
[...] É interessante deixar entreaberta a possibilidade de entendermos o
discurso sobre outras linguagens: a do desenho, da pintura, da música, do
cinema, etc. E a possibilidade de autoria de cada um desses sistemas podem
ser diversas, na medida em que se altera o status material do discurso:
produzir uma obra sobre a materialidade de um livro, ou de um quadro ou de
uma peça musical, certamente supõem procedimentos de autoria distintos,
que levem em conta as possibilidades materiais de composição.
(FORTUNATO, 2003, p. 38)

Contudo, vale ressaltar que a conquista de qualquer direito depende da luta incansável
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daqueles que acreditam em alguma causa e conforme informações contidas no site citado, o
mérito da aquisição de direito autorais deve-se a um grupo de escritores ingleses que
acreditaram insistentemente na defesa legal de suas produções, que resultou na instituição de
um estatuto promulgado pela Rainha Anne (The statute of Anne) que garantisse a primeira
forma de leis copyright 2 destinadas ao autor, surgindo assim a definição conceitual de autoria
e motivando a formulação de novas formas protecionistas conferidas aos autores em outros
países. De acordo com o site,
As crescentes reivindicações dos direitos dos autores sobre o produto de seu
trabalho intelectual culminaram com a promulgação em 1710 na Inglaterra
do primeiro ato de copyright do mundo, The statute of Anne. Alguns anos
mais tarde, em 1973, oficializou-se na França a lei que regulava os direitos
de reprodução e reconhecia os direitos de propriedade de autores de escritos
de todos os gêneros, compositores de música, pintores e desenhistas. Nesse
meio tempo, em 1970 nos Estados Unidos, foi instituída na maioria dos
Estados Americanos a primeira lei de copyright. (SITE DA PUC-Rio, 2013)

Sendo assim, para que a dança de salão possa fazer as suas reivindicações dentro do
processo de criação artística, onde trabalhos de composição coreográfica têm sido vastamente
expostos em diversos canais de acesso ao público e muito deles plagiados de fato em sua
essência, há de se verificar a autoria do resultado de cada trabalho que a dança de salão realiza
e todos os elementos que por sua vez podem estar dotados de autoria.
Portanto, assim que cada linguagem artística foi se organizando, estruturas foram sendo
definidas para o fortalecimento de seus interesses. O que se verifica na atualidade é a
exposição dessas artes de maneira concomitante em muitos eventos ou espetáculos, gerando
uma dificuldade de fiscalização para que direitos referentes a cada uma delas sejam
reservados.

5. DIREITOS AUTORAIS – ASPECTOS LEGAIS DA DANÇA DE SALÃO
NO BRASIL
O Brasil demonstrou interesse em agir de acordo com uma estrutura legal em
desenvolvimento conjunto entre países e, compreendendo quão amplo, complexo e ramificado
é o tema, passou a desenvolver a sua legislação interna em consideração aos acordos iniciais
realizados no exterior, de modo a conseguir desenvolver a elaboração de suas próprias leis de
direitos autorais.
No entanto, é importante destacar as Convenções em que o Brasil é signatário a partir
do início do século XX, sendo elas: a Convenção de Berna para a Proteção de Obras
Literárias e Artísticas; a Convenção Universal para a Proteção dos Produtores de Fonogramas;
a Convenção Universal sobre o Direito do Autor, conhecida também, como Convenção de
Genebra; e a Convenção de Roma, corroborando assim a representatividade efetiva dos
Direitos Conexos.
Muitas reflexões começaram a surgir a respeito dos direitos autorais, e para finalmente
legitimar esses direitos no Brasil vale observar de como se procedeu a abordagem inicial
prevista na Constituição Federal do Brasil de 1988. Essa lei magna brasileira vigente foi a que
promoveu suporte necessário à lei de direitos autorais que se consolidou e vigora até hoje.
Sendo assim, a última Constituição Federal traz em seu conteúdo a previsão legal de proteção
2 Copyright – Termo descrito na língua inglesa e que se refere aos direitos autorais.
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aos direitos de propriedade imaterial, onde certamente inclui a garantia ao direito de
propriedade intelectual. De acordo com o inciso XXVII do Art. 5º, “aos autores pertence o
direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos
herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. (CAHALI, 2003, p. 24). E é assegurado ainda ao autor o
direito de monitorar os resultados financeiros das obras que criarem, conforme prevê a alínea
(b) do inciso XXVIII do Art. 5º, “o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das
obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas.” (op. cit,, 2003. p. 24).
Sendo assim, nesse momento a própria Constituição Federal contempla o direito de
exclusividade que os criadores devem ter sobre as suas criações e mais, traz uma referência
sobre a criação de uma lei específica complementar para consolidar a legislação sobre os
direitos autorais. Destaca-se, então, a lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que entrou em
vigor em 19 de junho de 1998, que está em vigência merece a máxima atenção de todos os
profissionais envolvidos com a dança de salão.
A lei é bastante clara no que se refere à definição de obra intelectual, descrevendo em
seu Art. 7º e em todos os seus incisos as referidas considerações. De acordo com o Art. 7º
então, “São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio
ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no
futuro...” (BOBBIO, 1998, p. 577). Nesse caso, importa destacar alguns conteúdos presentes
nos incisos do artigo citado que definem algumas obras que podem servir de referência ao
profissional de dança de salão, tais como: os textos de obras artísticas, as obras dramáticas e
dramático-musicais, composições musicais, obras audiovisuais, de desenho, pintura, gravura,
escultura, os arranjos, as orquestrações. Há ainda a existência de outras obras não tão comuns
à dança de salão e as que ainda podem surgir, possibilitando a composição de um trabalho
artístico de dança a dois, a depender da criatividade do profissional envolvido.
Destarte, é fundamental observar quem realmente é autor de determinada obra e tomar
as medidas legais necessárias quando essa obra for utilizada ou citada em um novo trabalho.
A lei apresenta claramente, em seu conteúdo, a definição de autor como pessoa física criadora
de uma obra artística ou ainda de uma obra literária ou científica, e, além disso, faculta a esse
autor a liberdade de registrar ou não a sua criação sem prejuízo de seus d ireitos de autoria
sobre ela.
O Art. 24 e seus incisos revelam as atribuições dos direitos morais do autor, das quais
firmam a sua dignidade sobre a obra e isso revela ainda o privilégio fornecido ao autor de
fazer a reivindicação de autoria dela quando assim desejar. Sendo assim, em virtude de se
manter a originalidade da obra é importante colocar em relevo o inciso IV que permite ao
autor: “o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática
de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua
reputação ou honra”. (op. cit., 1998, p. 580). Da mesma forma, o autor tem seus direitos
reconhecidos no que tange os direitos patrimoniais e de acordo com o Art. 28: “Cabe ao autor
o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”. (op. cit.,
1998, p. 581). Portanto, é possível verificar que a redação presente na lei contempla o autor
por sua produção intelectual, permitindo a ele o tratamento que lhe convier sobre sua criação
e a autorização expressa a outrem que desejar fazer uso de obra nos termo da lei,
principalmente as que resultem no alcance do público.
A lei ainda define a duração de proteção do direito do autor que irá perdurar por 70 anos
após a sua morte conforme mostra o Art. 41: “Os direitos patrimoniais do autor duram por
toda a sua vida e por mais setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de
seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.” (SITE DA CULTURA, 2010). Há
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casos previstos nos demais artigos referentes a esse capítulo sobre direitos patrimoniais em
que essa duração ocorre a partir do primeiro dia do ano subsequente a publicação da obra
como nas audiovisuais, fotográficas e coletivas. No entanto, enquanto houver a proteção do
direito após morte do autor, a autorização deverá ser solicitada aos seus sucessores e quando
findado o prazo de proteção os direitos passam a ser de domínio público, domínio esse que
pode pertencer ao público já na morte do autor quando esse não tiver sucessores.
Há algo presente na lei que é fundamental destacar. Em alguns casos é possível utilizar
uma obra sem a necessidade de autorização quando dela resultar ao uso privado e não
comercial, apresentando um interesse de uso particular ou ainda quando resultar em
informações noticiadas pela imprensa ou publicadas em diários desde que citados o respectivo
autor. Essa possibilidade é atualizada no Art. 46, com a apresentação das formas em seus
incisos, e entre eles é necessário evidenciar o inciso VI que diz:
A representação teatral, a recitação ou declamação, a exibição audiovisual e
a execução musical, desde que não tenham intuito de lucro e que o público
possa assistir de forma gratuita, realizadas no recesso familiar ou nos
estabelecimentos de ensino, quando destinadas exclusivamente aos corpos
discente e docente, pais de alunos e outras pessoas pertencentes à
comunidade escolar. (SITE DA CULTURA, 2010)

Ainda assim, os demais incisos presentes no Art. 46 enfatizam a permissão de exposição
ao público quando isso acontecer de forma gratuita e que a intenção tenha justificativa
plausível, ou seja, a utilização da obra pode ser realizada quando tiver a finalidade
exclusivamente didática, educativa, cultural, informativa, de pesquisa, de tratamento médico,
de medidas socioeducativas e dentre outras que apresentem as devidas restrições que
garantam a integridade moral e patrimonial do autor e da obra.
Por outro lado, caso não se fundamente qualquer exposição ao público de forma
gratuita, toda obra deverá ter a autorização expressa do autor para que possa ser utilizada,
conforme é prescrito no Art. 68, “Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não
poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou literomusicais, fonogramas e
obras audiovisuais em representações, exibições e execuções públicas”. (op. cit., 2010). No
primeiro, segundo e terceiro parágrafos presentes no artigo citado, são descritos os
significados de representações, exibições e execuções públicas, sendo respectivamente as
obras teatrais, as composições musicais e as obras audiovisuais realizadas em locais de
frequência coletiva. A propósito, no quarto parágrafo do artigo 68 atualizado no site são
apresentados os significados do que venham a ser os locais de frequência coletiva:
Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de
baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer
natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos,
feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da
administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte
de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se
representem, executem, exibam ou haja recepção de transmissões ou
emissões de obras literárias, artísticas ou científicas. (op. cit., 2010)

Portanto, para que uma pessoa decida realizar a exposição de uma obra nesses locais, a
mesma deverá tomar as medidas necessárias que legalizem tal ação, seja diretamente com a
autorização expressa do autor da obra ou por alguma instituição reguladora prevista na lei que
o represente.
Quando se tratar de registros de obras intelectuais, é facultado ao autor e sem prejuízo
de seus direitos, fazer o registro de sua obra conforme a sua natureza em uma dessas
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instituições a seguir: na Biblioteca Nacional, na Escola de Música da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e no
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Quando se tratar de arrecadação e distribuição de direitos autorais voltados à música, a
instituição responsável é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Visto
isso, é importante reforçar que os profissionais da dança de salão desenvolvem a sua arte por
meio da música e a expressam ao público em teatros, bailes, casas de show e as mais diversas
amostras de dança. Nesse caso, em virtude dessas possibilidades de utilização da música, é
importante observar o que o Pinheiro (1999) enfatiza:
E a realização de shows artístico-musicais, assim como radio-fonográficos,
pressupõe autorização prévia e pagamento de contribuições fixadas pelos
autores ou associações mantenedoras do Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição, cumprindo ao ECAD, como órgão legítimo de defesa dos
compositores, coibir programas artístico-musicais e radiofônicos que violem
a Lei de Direitos Autorais. (PINHEIRO, 1999, Site do ECAD)

Independente da forma como será utilizada uma música, é indispensável ao usuário
averiguar os procedimentos necessários que assegurem a autorização legal. Nesse caso é
imprescindível que a pessoa física ou jurídica entre em contato com ECAD, manifestando o
interesse em utilizar uma obra musical. O ECAD por sua vez irá realizar uma análise em
consideração ao fim a que se pretende a execução musical, por meio de uma base de cálculo
definida por seus titulares no regulamento de arrecadação. O regulamento considera os mais
variados fatores para definir o valor a ser pago, considerando a natureza do estabelecimento, o
nível de importância para a execução da música, a realização do evento, a periodicidade da
execução da música, entre outros, apresentados com mais detalhes no site do ECAD. De
acordo com Avelar (2008),
Cada vez que alguém executa publicamente uma música ao vivo ou gravada,
visando lucro ou não, deve pagar ao ECAD uma retribuição, calculada de
acordo com critérios do Regulamento de Arrecadação desenvolvido pelos
próprios titulares, por meio de suas associações musicais. Para tanto, o
usuário deve dirigir-se com antecedência a uma das unidades ou agências do
Escritório, munido da relação completa das músicas a serem utilizadas, com
indicação dos nomes dos respectivos autores e artistas. (AVELAR, 2008, p.
396)

Há ainda que se observar a Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais (SBAT) é uma
instituição sem fins lucrativos que foi criada para atuar na arrecadação e distribuição de
direitos autorais voltados a dramaturgia. Segundo informações contidas no Site, “Sua missão
é zelar pelo cumprimento dos direitos do autor, difundir a dramaturgia e estimular a atividade
autoral realizando plenamente sua vocação de centro cultural da dramaturgia no país.” (SITE
DA CASA DO AUTOR, 2013).
Nesse caso, vale atentar sobre as questões legais que regulamentam as obras teatrais,
das quais muitas podem ter nelas inseridas a dança de salão como elemento artístico ou ainda
serem apresentadas releituras dessas obras, sendo as danças a dois o representante principal
com ênfase coreográfico à composição cênica, e logicamente que qualquer proposta de arte
deverá ter a preservação dos direitos já instituídos à atividade autoral, pois do contrário
poderá haver transtornos desagradáveis com as possíveis punições previstas em lei.
Portanto, dificilmente alguém poderá alegar desconhecimento da lei, mesmo porque a
mesma está a todo o momento disponível para o acesso ao público. E em se tratando dos
profissionais da dança de salão, percebendo a sua arte em expansão, esses deverão agir de
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acordo com as determinações legalizadas, pois do contrário estarão sujeitos às penalidades
previstas na legislação.
Algo importante que Bobbio (2003) destaca a respeito do Código Penal é que a violação
dos direitos do autor e dos direitos que lhe são conexos podem resultar em pena de reclusão
que variam de 3 (três) meses a 4 (quatro) anos, dependendo do modo de violação prevista na
lei n.º 184 e seus parágrafos, os quais fazem referência à indevida reprodução, execução,
interpretação, comunicação, exposição, venda ou qualquer forma que agregue valor à
atividade por meio de uma obra intelectual não autorizada para tal fim.
É necessário ainda apontar muitas irregularidades e definições na era digital, de acordo
com a matéria publicada na Gazeta do Povo, a autora Neitsch (2012) se refere à propriedade
intelectual e diz que “no âmbito da rede mundial de computadores, a discussão se torna ainda
mais ampla. O Marco Civil da Internet, cuja votação já foi adiada no Congresso Nacional
diversas vezes, não esclarece as questões sobre o assunto.” (NEITSCH, 2012, p. 8)
Há, no entanto, somente a constatação de profunda mudança cultural na sociedade,
necessitando assim um tratamento diferenciado que resulte em tomadas de decisão que sejam
devidamente adequadas ao direito do autor. De acordo com Martins Filho (1998), “Um dos
problemas básicos em discussão sobre a Internet ainda é definir se ela é uma mídia impressa,
como jornais, revistas ou livros. Se fosse, estaria fora de qualquer controle ou censura. Caso
seja do tipo não impressa, estaria submetida aos regulamentos correspondentes.” (MARTINS
FILHO, 1998).
Contextualmente, um autor importante a ser mencionado é Gandelman, em sua obra De
Gutemberg à internet – direitos autorais na era digital (2002) que vem a reforçar o seguinte:
“Só a experiência e o tempo é que indicarão os caminhos a seguir e fornecerão as molduras
jurídicas atualizadas pela nova cultura, no que se refere à proteção justa dos direitos autorais”
(GANDELMAN, 2002, p. 152).
O que vale evidenciar é que enquanto não há uma legislação específica a respeito dos
efeitos da Internet, fica prevalecendo a proteção prevista na lei em vigor, sendo que toda
publicação ‘on line’ deverá atender os critérios exigidos em atendimento aos direitos autorais
existentes. Para isso, há quem acredite que os direitos autorais continuam tão necessários na
era digital quanto na analógica, ciente do seguinte, “A facilidade de cópia aumentou muito, é
verdade, mas o trabalho de criar e produzir uma obra musical, audiovisual, literária ou
qualquer outra continua o mesmo”. (VASCONCELOS apud NEITSCH, 2012, p. 8).
De acordo com Martins Filho (1998), “[...] todas as obras intelectuais (livros, vídeos,
filmes, fotos, obras de artes plásticas, música, intérpretes etc.), mesmo quando digitalizadas,
não perdem sua proteção, portanto não podem ser utilizadas sem prévia autorização.”
(MARTINS FILHO, 1998). Isso significa dizer que alterações na legislação não foram
realizadas mesmo diante das formas resultantes da Internet, sendo que os direitos autorais até
então definidos deverão ser mantidos.
Portanto, tudo que é encontrado na Internet e que tem a possibilidade de interferência
do usuário está sujeito às leis dos direitos autorais. E isso de certa forma é apresentado por
todos os sites onde postagens são realizadas pelo cidadão, mesmo que não tendo o destaque
apropriado nas suas páginas, passando muitas vezes despercebido pelas pessoas mais
desatentas. O resultado disso tudo é, definitivamente, a vulnerabilidade do usuário às sanções
já citadas.

6. CONCLUSÃO
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Ao analisar a conclusão desse trabalho foi possível constatar que a proposta inicial de
estudo e reflexão sobre questões conferidas aos direitos autorais e dos possíveis efeitos legais
à dança de salão foi alcançada. A intenção era justamente fazer a correlação entre as
determinações legais e o desenvolvimento das danças realizadas a dois, uma vez que a mesma
ainda carecia de orientação específica para a realização de uma arte de acordo com as leis.
Nesse ínterim, foi abordado conteúdo substancial para edificar a formulação dessa
pesquisa e com isso incitar a apreciação daqueles que acreditam em um trabalho desenvolvido
pela dança de salão com a devida seriedade e respeito às demais linguagens artísticas. Sendo
assim, a apresentação dos assuntos resultou em conhecimento ampliado sobre a atuação de
uma dança de salão em observância às leis vigentes.
Desse modo, fez-se pertinente apresentar uma abordagem inicial da história da dança
para contextualizar o tema, desenvolvendo algumas hipóteses acerca do surgimento de um
corpo dançante e das possíveis variações que originassem a união de dois corpos em um
movimento único e integrado, que pudessem significar a inferência das primeiras
características inerentes à dança de salão. Além disso, foi primordial revelar a natureza e a
evolução das danças praticadas a dois ou em pares na história, o surgimento dos personagens
principais que passaram a constituir esse universo e o caráter diversificado que pode significar
desde o lazer a um trabalho profissional.
É em razão dessa construção abrangente da dança de salão que se deve analisar o que
está prescrito na legislação, principalmente no que se refere aos direitos autorais que foram
demonstrados nesse trabalho. Nesse aspecto, vale observar que muitas práticas existentes
como: o ensino em sala de aula, a realização de bailes e a exibição da dança de salão ao
público estão em desacordo com a lei de direitos autorais, e isso tem se intensificado com a
internet, local esse, cujos diversos direitos têm sido constantemente feridos e sem o
tratamento eficaz de efeitos legais já existentes, demandando assim uma legislação específica
ao ambiente virtual.
Portanto, há ainda muitas discussões a serem concluídas sobre a proteção do autor e de
sua obra, mas há algo que ainda é necessário enfatizar: as leis existentes sobre o tema devem
ser respeitadas e a conduta das pessoas devidamente adequada à legislação em todos os
ambientes, inclusive no que se refere à internet. Tendo isso em vista é certo afirmar que o
resultado desse trabalho passou a ter uma perspectiva de realização satisfatória, por reunir em
um mesmo escrito as questões sobre as leis aplicadas também na arte de dançar a dois,
fornecendo a quem interessar a aquisição do conhecimento sobre direitos autorais na dança de
salão e propriedade para realizar adequadamente essa forma relevante e expressiva de
linguagem artística.

REFERÊNCIAS
AVELAR, Rômulo. O avesso da Cena: notas sobre produção e gestão cultural. Belo
Horizonte: Duo Editorial, 2008.
BOBBIO, Pedro Vicente (org.). LEX – Coletânea de Legislação e Jurisprudência. São
Paulo, 1998.
BOBBIO, Pedro Vicente (org.). LEX – Coletânea de Legislação e Jurisprudência. São
Paulo, 2003.
CAHALI, Yussef Said (org). Constituição Federal, Código Civil, Código do Processo
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
DICKOW, Katiuska Marusa Cunha. Análise da ocorrência de danças a dois na história da
dança de salão. 90 fls. Monografia. Programa de Especialização em Teoria e Movimento
ISSN-e: 2316-9982

com Ênfase em Dança de Salão. Faculdade Metropolitana de Curitiba, São José dos PinhaisPR, 2010.
FORTUNATO, Márcia Vescovi. Autoria sob a materialidade do discurso. Dissertação.
Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu - Mestrado em Educação. Universidade de São
Paulo, São Paulo-SP, 2003.
GANDELMAN, Henrique. De Gutemberg à Internet – Direitos Autorais na era digital.
Rio de Janeiro: Record, 2002.
MARTINS FILHO, Plínio. Direitos Autorais na Internet. Brasília, 1998. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ci/v27n2/martins.pdf>. Acesso em 15 fev. 2013.
NEITSCH, Joana. O dilema dos direitos autorais na era digital. In: Jornal Gazeta do
Povo – Caderno justiça & direito, Curitiba, sexta-feira, 30 de nov., 2012 (p. 8-9).
PERNA, Marco Antonio (org). 200 anos de Danças de Salão no Brasil. Rio de Janeiro:
Amaragão Edições de Periódicos, v.1, 2011.
PERNA, Marco Antonio (org). Samba de gafieira – A história da dança de salão
brasileira. Rio de Janeiro: O autor, 2ª ed., 2005.
PORTINARI, Maribel. História da dança. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.
RIED, Bettina. Fundamentos da dança de salão: programa internacional de dança de salão;
dança esportiva internacional. Londrina: Midiograf, 2003.
RUTHES, Sandra Elena. Música para dança de salão. Curitiba: Protexto, 2007.
SITE DA CASA DO AUTOR, Disponível em: < http://www.casadoautorbrasileiro.com.br/>.
Acesso em 15 fev. 2013.
SITE DA CULTURA, Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/lei961098-consolidada/>. Acesso em 15 fev. 2013.
SITE DO ECAD, Disponível em: < http://www.ecad.org.br>. Acesso em 15 fev. 2013.
SITE
DA
PUC-RIO,
Disponível
em:
<http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/10704/10704_4.PDF>. Acesso em 15 fev. 2013.
TAVARES, Isis Moura. Educação, corpo e arte. Curitiba: IESDE, 2005.

ISSN-e: 2316-9982

