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Resumo: A dança de salão, como hoje estruturada é atividade recente. Estimulada pela mídia,
ensejou uma crescente demanda de interessados na sua prática fazendo surgir uma classe de
profissionais que ministra aulas, coreografa, executa coreografias, administra
empreendimentos, relacionando-se com clientes das mais variadas condições físicas,
psicológicas e sociais. Considerando os aspectos que decorrem dessa prática além do lúdico
como o artístico, terapêutico e o da socialização, a atividade deve ser prestada por
orientadores adequadamente capacitados, desempenhando as funções típicas com a qualidade
e segurança desejáveis e esperadas. Para tanto, faz-se necessária capacitação permanente e
fundamentação teórica, além das habilidades estéticas e técnicas que promovem preparo
adequado para uma execução segura, eficiente e eficaz.
A ausência desses requisitos
compromete a execução das atividades fim da profissão, descaracterizando-a como tal e
relegando-a a mera ocupação. O objetivo do trabalho foi registrar a forma pela qual a dança
de salão está estruturada em Curitiba e relaciona-la com os conceitos teóricos, tomando por
base informações obtidas em pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica levou à conclusão
de que uma atividade se caracteriza por profissão, basicamente, por dois pressupostos: o
substrato teórico mediante credenciais institucionais, que promovem autonomia, determinada
pelo conhecimento e monopólio do mercado. A pesquisa de campo levou à conclusão de que,
inobstante a descaracterização da dança de salão como profissão, porque prescinde de
substrato teórico e credenciais que a fundamente, os operadores pesquisados agem de forma
vocacionada e tendente a uma atuação ética.
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1. Introdução :
Inobstante os aspectos teóricos, culturais e sociais ainda indefinidos pelos pesquisadores
quanto a sua origem, a dança de salão, como hoje estruturada, sob o ponto de vista
profissional, é atividade recente. O termo profissional aqui é utilizado no sentido comum: atribuição de uma atividade da qual se obtém o sustento.
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A existência de cursos profissionalizantes é escassa e a formação dos operadores que
atuam nesse seguimento é obtida de forma empírica e superficial, na maioria dos casos, sem
orientação específica adequada.
Ressalvando-se louvadas exceções, notadamente, aquele com formação acadêmica,
ainda que em atividade diversa, o operador da dança de salão em Curitiba, atua de forma
amadora e simplista, atividade que se aproxima mais às características de um recreacionista
do que de um professor de dança.
Artisticamente, também se percebe atuações de caráter amador e doméstico,
prescindindo de adequação técnica tanto em relação ao conteúdo, quanto à forma.
Esta situação acarreta consequências de várias ordens nas relações desses profissionais
na sociedade, tanto quando atuam como autônomos, como quando empresários, ou
empregados, na condição de professor e de artista.
Com os alunos, a possibilidade de causar-lhes danos e lesões físicas, decorrentes da
aplicação de técnicas inadequadas ou de experiências sem embasamento científico; com a
clientela, quando oferecem uma prestação de serviços que, muitas vezes, não corresponde à
oferta e nem à presunção de segurança e qualidade de que todo estabelecimento comercial é
detentor; com seus pares, quando se contrata os serviços sem o devido respeito à legislação
pertinente, auferindo-se lucro de um trabalho mal remunerado e, algumas vezes, prestado em
condições duvidosas de segurança e bem estar do trabalhador; além do aspecto ético, algumas
vezes desprezado, nos assuntos relacionados à concorrência.
Em relação aos artistas, as consequências não são menos negativas. É comum a
apresentação de trabalhos por pouca ou nenhuma remuneração à contrapartida de uma
refeição ou bônus, em locais, que, algumas vezes, não apresentam condições apropriadas nem
para as apresentações do número e nem para a preparação do artista que a antecede.
Além das consequências diretas, há também as consequências indiretas, decorrentes de
posturas e comportamentos de empresários da dança de salão, fundamentados em conceitos de
gestão empresarial ultrapassados, desvinculados da responsabilidade social, causando danos,
em tese, a toda a coletividade.
Nesse ambiente, a forma de existir da dança de salão em Curitiba se prolifera
indiscriminadamente, uma vez que alunos que se destacam, em poucos meses de aulas passam
a instrutores e, imediatamente, a professores, com conteúdo unicamente de natureza plástica.
Ressalta-se a falta de organização, de técnicas, conceitos e fundamentos comuns,
sendo que na maioria dos casos o professor segue a técnica daquele que lhe transmitiu a
experiência e a quem serviu como auxiliar ou instrutor. O conhecimento de outras técnicas é
desestimulado por consistir em “técnica” concorrente.
A dança de salão é arte, exercício físico, lazer e, atualmente, já há pesquisas sendo
realizadas que atestam a sua aplicação como instrumento terapêutico. Sua prática é acessível a
todos os indivíduos, independentemente da sua condição física, psicológica ou social sendo
considerada como uma das atividades físicas que mais promovem bem estar e qualidade de
vida.
Nesse contexto, o foco da dança de salão é a pessoa, sujeito de direito. Seja qual for o
objetivo de quem a busca, o orientador que se propõe a ensiná-la deve estar adequadamente
preparado: - deter conhecimentos técnicos e científicos que o habilitem a lidar com as mais

diversas situações decorrentes do seu exercício, de sorte a transmitir, além da experiência, o
conhecimento teórico que a fundamenta, de sorte a cumprir a sua finalidade precípua.
A crescente demanda de público interessado em dança de salão, estimulado pela mídia
nos últimos anos, fez surgir uma classe de profissionais que atua nos mais diversos
estabelecimentos como academias específicas, academias de fitnes, studios, clubes,
associações, assim como outros tantos que empreenderam constituindo seu próprio negócio de
ensino de dança de salão e, ainda, os que ministram aulas em domicílio. Enfim, um número
expressivo de homens e mulheres que a ela se dedicam a despeito do ambiente amador em
que se encontra o segmento, exercendo as atividades típicas da dança de salão como
genuinamente profissional, dela auferindo o seu sustento e promoção social.
Diante dessa circunstancia, urge a profissionalização dessa atividade, adequando os
procedimentos adotados e a conduta dos seus operadores aos conceitos teóricos e
características do termo “profissão” objetivando a criação de uma identidade profissional à
atividade.
O ramo da ciência que estuda e analisa as profissões é a sociologia, de cujos estudos e
teorias nos utilizamos para definir e apresentar as características principais que constituem
uma profissão. Ao mesmo tempo, a noção de unidade e corpo profissional em torno de
condutas uniformes e generalizadas que caracterizem o profissional na questão ética
profissional, assim como a análise sob o aspecto legal insere a dança de salão como atividade
cultural, amparada por legislação específica.
Finalmente, a análise da pesquisa de campo fundamenta a conclusão de que, uma
atividade se caracteriza como profissão quando está fundamentada num substrato teórico,
legitimado por credenciais oficiais e, nesse sentido, a dança de salão não é considerada uma
profissão, inobstante a existência de Curso de Pos Graduação específico para formação de
especialista nessa atividade. O mesmo se conclui pela conduta dos operadores da dança de
salão que agem de forma individual e segundo a visão de mundo de cada elemento,
desconsiderando condutas uniformes que dão sentido de “corpo profissional”. A dança de
salão se constitui numa ocupação, de livre exercício, por autorização expressa da Constituição
Federal.

2. Desenvolvimento Histórico Conceitual:

Os primeiros estudos sobre a sociologia das profissões visando a conceituação e
determinação dos elementos caracterizadores do termo “profissão” surgiram a partir dos anos
30, com a globalização, que ensejou profundas alterações nos conceitos teóricos
metodológicos sobre o assunto.

Pesquisas científicas que analisaram os procedimentos típicos das profissões na
América fundamentaram a Teoria Funcionalista, segundo a qual, o conceito de profissão pode
ser obtido através da análise de dois elementos fundamentais e exclusivos:
O primeiro elemento se constitui nos atributos:
Altruísmo e orientação vocacional; posse de conhecimentos científicos e técnicos,
complexos e especializados, obtidos após uma longa formação universitária;
conhecimentos utilizados de forma racional e não mercantil; orientação de prática
profissional por princípios éticos e deontológicos (GONÇALVES, 2007, p.179).

O segundo, no fato de que as profissões agem para a satisfação das necessidades
sociais, sendo que “a posse de conhecimentos científicos e técnicos e o ideal de serviços à
coletividade são consideradas as fontes principais da legitimidade social das profissões e uma
garantia da sua imprescindibilidade funcional para as sociedades” (GONÇALVES, 2007, p.
179).
Esta teoria, entretanto, sofre severas críticas por parte de outros sociólogos, cujos
argumentos se assentam na fragilidade da análise que a fundamenta vez que não abrange a
totalidade das profissões e ocupações existentes na sociedade, comprometendo a sua
conclusão, que não apresenta uma conceituação de profissão, mas apenas alguns elementos
caracterizadores.
Após análises e construções doutrinárias que observaram o fenômeno sob diversos
aspectos, Freidson, analisa profundamente o fenômeno e consolida o paradigma das
profissões (KOBER, 2003, p.2) conceituando2 o termo pela constatação de três elementos
básicos que fundamentam o seu poder: autonomia, expertise e credenciamento,
complementando suas ideias e constatações com os ...
elementos interdependentes: trabalho especializado assente num corpo teórico, no
uso discricionário do conhecimento e das competências pelo profissional; jurisdição
exclusiva e uma divisão do trabalho controladas pela profissão; posição de
monopólio no mercado baseada em credenciais qualificacionais criadas pela
profissão (op.cit. 2007, p. 184);

Portanto, para Freidson, a profissão se caracteriza, basicamente, em dois elementos: substrato teórico para o trabalho e credenciais qualificadoras criadas pela profissão, o que
confere ao profissional autonomia para o uso discricionário dos conhecimentos, na jurisdição
exclusiva e controlada pela profissão e o monopólio do mercado de trabalho.
Nesse sentido, estabelecemos uma relação com a dança de salão e sua adequação ao
conceito teórico enunciado pelo autor, concluindo pela sua descaracterização, por prescindir
dos principais requisitos configuradores, especialmente, o substrato teórico. Não se observa,
nesta ocupação, os atributos do poder enunciados por Freidson, consubstanciados na
autonomia técnica, por via do controle da natureza e da forma de execução do trabalho: - a
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técnica da dança de salão, não só se apresenta livre de qualquer controle, como sofre
influencia de outras linguagens artísticas, não se podendo afirmar que haja uma autonomia
técnica da dança de salão. Quanto ao monopólio da área de conhecimento e credenciamento,
observa-se, que a existência, na Capital de Curitiba, do Curso de Pós Graduação em Teoria do
Movimento com Ênfase em Dança de Salão, representa o marco inicial para a caracterização
dessa atividade como profissão, nos termos conceituais de Freidson.
Os pós-graduados da dança de salão exercerão a profissão dentro do princípio
ocupacional,3 adquirindo autonomia e assumindo o controle das tarefas típicas da profissão
contrapondo-se ao princípio administrativo4 hoje vigente, que representa uma parcela desse
grupo ocupacional cujo objetivo principal reside na ascensão social e retorno financeiro.

3. Ética Profissional:

Ultrapassadas as questões teórico-metodológicas acerca da configuração e
delimitação do termo “profissão” enfrentamos a questão, ética profissional, diretamente
relacionada ao comportamento dos elementos de um determinado grupo profissional, que o
identificam.
A Teoria Funcionalista detectou como um dos atributos da profissão a “orientação de
prática profissional por princípios éticos e deontológicos” (GONÇALVES, 2.007, p.179). As
ideias de poder e monopólio decorrentes do conhecimento e que constituem um grupo,
sugerem a existência de procedimentos comuns e identificação de valores éticos como
fenômeno característico do que denomina “corpo profissional”.
A noção de profissão implica, pois, na existência de um grupo, cujos membros
exercem a mesma atividade, ocupação ou profissão, e se relacionam, com a clientela, os pares,
a sociedade e com a própria profissão. Ainda que não interajam entre si, o que constitui o
grupo é a natureza do trabalho. A forma de agir, os objetivos, os interesses de cada membro
do grupo devem seguir na mesma direção.
Essa rede de relações é que deve se pautar numa conduta ética, não só como
característica individual do membro daquela ocupação, mas, principalmente pela imagem que
constrói do próprio grupo. Francisca Rasche em sua tese de mestrado Ética e Deontologia: o
papel das associações profissionais (2005) ressalta:
`ser profissional`, implica em situar-se em um determinado contexto, o
comportamento, as implicações e motivos para tal, bem como, as reflexões em torno
do mesmo dizem respeito ao grupo que esse individuo integra (p.176).
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Autonomia, expertise e credenciamento.
Com a revolução industrial, o princípio administrativo prevaleceu no mercado de trabalho determinando
afazeres, competências, prazos e métodos, pois tinha como fim primeiro eficiência e resultados financeiros,
impondo, para tanto, a fragmentação, mecanização e racionalização das tarefas (KOBER, 2003, p.3).
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Portanto, a manifestação individual e voltada para interesses do próprio membro
desvirtua e descaracteriza a ocupação como unidade e identificação comum. Por esta razão,
percebe-se na dança de salão, procedimentos individuais e característicos de determinados
“líderes” (professores), transmitidos aos seus “seguidores” (alunos) que, invariavelmente,
comportam-se da mesma forma, estabelecendo-se as “tribos” e a sectarização da atividade.
Ao perceber a superação das expectativas da condição de “seguidor” o aluno, dominando os
códigos que lhe foram transmitidos, assume a posição de “líder”e cria uma nova “tribo”.
Podemos afirmar que se trata de um efeito característico da pós modernidade, quando
imperam os conceitos do efêmero, do fragmentário e do imediatismo. Tonet (2006) citado por
Simionatto (2013), explica que “... o abandono de categorias como totalidade e essência leva
à emergência de outras mais locais e operativas, originando, assim, um modo de análise da
realidade, mais flexível, fragmentado e subjetivo”.
Cita também Jameson (1.996), para quem
... os elementos constitutivos do pos moderno referem-se a uma nova falta de
profundidade que se vê prolongada tanto na “teoria”contemporânea quanto em toda
essa cultura da imagem e do simulacro; um conseqüente enfraquecimento da
historicidade tanto em nossas relações com a história pública quanto em nossas
formas de temporalidade privada. (op.cit.2013).

Assim, ao se constatar o enfraquecimento da historicidade em nossas relações, no
entender de Jameson (1996), estamos falando em enfraquecimento de valores, em vivermos
na era da falta de comprometimento com o futuro e com as conseqüências dos atos praticados.
Tudo acontece no presente, a criação, a existência e a extinção, para dar lugar a um novo
ciclo, sem deixar vestígios, lições, ensinamentos, aprendizados, experiências, enfim.
O resgate dos valores éticos é imprescindível, notadamente, na esfera profissional,
cujas relações visam uma prestação de serviços remunerada que pressupõem eficiência,
competência e excelência profissional. Nesse sentido, oportuna a perquirição sobre a
deontologia, assunto analisado por Resche (2005).
Para a autora, a questão deontológica está mais afeta às relações profissionais do que
a ética. A deontologia encerra um sistema de valores que tende a unificar a conduta
profissional, não no sentido de igualá-las, mas no de orientar, prescrever, fiscalizar “visando
construir uma identidade e, por meio desta, tornar-se respeitado e conhecido pelos demais
membros da sociedade” (op.cit., p.176).
Ressalta a importância das associações e o seu papel auto-regulador e a perspectiva
de uma participação mais efetiva dos membros do grupo profissional com vistas ao
fortalecimento da profissão através de uma conduta ética e uniforme.
A dança de salão, em Curitiba, não se constitui num grupo ocupacional, já que
prescinde dos atributos teórico-metodológicos, caracterizadores de uma profissão. Também
não está representada por uma instituição coletiva determinadora dos valores comuns que a
identifique na sociedade. Seus membros se relacionam e se comportam nas mais diversas
situações, segundo a visão de mundo, o interesse, a condição cultural e os valores individuais.

Nesse sentido, faz-se necessária a perquirição acerca das condições teóricocientíficas configuradoras de uma conduta profissional ética, a fim de se avaliar
cientificamente a realidade da dança de salão em Curitiba, sob o aspecto ético profissional.
O primeiro pressuposto para uma atuação ética, em qualquer profissão, é a
competência no seu exercício. Constitui requisito de qualidade e representação do
profissionalismo, “que traduz o sentido da atuação de alguém altamente especializado,
reconhecido corporativa e socialmente, dedicado prioritariamente às suas funções e em
condições de dar respostas de alto nível às demandas apresentadas pelo mercado e pela
sociedade”(CENCI, 2009, p.1).
Essa competência profissional é compreendida sob dois aspectos: - o técnico e o
moral. A presença concomitante desses aspectos, na atuação profissional, promove a
excelência profissional e, o que une essas duas expressões de qualidade é a vocação,
representação e identificação pessoal do profissional.
O aspecto técnico da competência é o que diz respeito à natureza do trabalho, a
prática das atividades típicas de cada profissão, que devem ser executadas com o rigor do
conhecimento científico que a fundamenta.
O aspecto ético diz respeito à integridade moral, que deve ser coerente com as
finalidades internas das profissões e valores universais. São esses valores que dão sentido e
legitimidade às atividades humanas, entre elas, a profissão. Segundo Cenci (2009) as
profissões são dotadas de valores e finalidades internos e externos que “ não podem ser
inventados ou substituídos arbitrariamente por qualquer um dos profissionais que ingresse
nelas. Tais fins foram sendo constituídos histórica e socialmente e são reconhecidos como
legítimos pelos coletivos profissionais e pela sociedade”(p.4).
Daí a necessidade e importância do grupo profissional enquanto unidade
identificadora das finalidades internas da profissão. Aquelas que legitimam a sua existência e
a distinguem de outras profissões, como a promoção da justiça para as profissões jurídicas, ou
a da saúde para as profissões da área médica.
As finalidades externas são os meios através dos quais se obtém as finalidades
internas e podem ser representados pelo reconhecimento, fama, e remuneração adequada e
digna.
As finalidades internas ou intrínsecas das profissões só podem ser realizadas se os
que a exercem desenvolvem hábitos adequados para tal, donde se obtém a excelência
profissional.
Assim, além dos valores morais que caracterizam o homem, faz parte da sua
responsabilidade ética a busca pela excelência, na promoção das finalidades intrínsecas da
profissão a qual aderiu que consiste na atualização constante das técnicas e habilidades.
Contudo, como vivemos num mundo pluralista e em plena pós modernidade,
devemos levar em consideração, não apenas os seus aspectos internos, mas também todos os
demais agentes com os quais se relacionam, como os seus pares, sua clientela, a sociedade, o
Estado,
o
meio
ambiente
para
a
promoção
do
bem
comum.

4. Posição Legal
O anseio dos componentes do grupo profissional, objeto desta pesquisa, dança de
salão, quando atuam como, professores, dançarinos, coreógrafos e até de empreendedores é
ver a sua regulamentação a fim de que a atividade se organize e se fundamente em regras
comuns. Assim, a finalidade da pesquisa, neste tópico, é analisar e demonstrar a viabilidade
legal desse ato legislativo, conforme os dispositivos constitucionais e infra-constitucionais e
segundo o entendimento doutrinário e decisões judiciais.
A Constituição Federal vigente, no inciso XIII do artigo 5º estipula: - “é livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer”(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).
Este dispositivo consagra a liberdade de trabalho, como um dos fundamentos da
democracia. Contudo, inobstante se presuma ampla, pelo enunciado da sua primeira parte, a
liberdade de trabalho não é irrestrita: - sofre a limitação constitucional do requisito
“qualificações profissionais” ao qual o legislador deve se vincular na sua atuação
regulamentadora.
Ante a escassez de estudos acerca desse tema, que delimite o seu alcance para
fundamentar a atuação legislativa, a doutrina constitucionalista tem interpretado o dispositivo
de forma sistêmica5, analisando-o com vistas aos fundamentos constitucionais,
especificamente aos estabelecidos nos artigos 1º, inciso III que atribui à dignidade da pessoa
humana um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito; 3º., que estabelece os
objetivos fundamentais da República, quais sejam: - Construir uma sociedade livre, justa e
solidária (inciso I); Garantir o desenvolvimento nacional (inciso II); Erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (inciso III); Promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (inciso IV); e ao artigo 170, que estabelece a ordem econômica que deve ser
pautada na valorização do trabalho e livre iniciativa, com o fim de assegurar a todos,
existência digna conforme os ditames da justiça social, observando os princípios da livre
concorrência e redução das desigualdades sociais e regionais, entre outros, assegurando o
livre exercício de qualquer atividade econômica independente de autorização, salvo nos casos
previstos.
Assim, a privação de direitos à liberdade ao exercício profissional deve estar em
harmonia com outros valores e, segundo Marcelino e Almeida (2012) “ existir unicamente em
casos excepcionalíssimos, apenas na hipótese em que essa restrição se faça imperiosa para a
proteção de direitos da coletividade”.
O grande desafio para o legislador é justamente exercer a atividade legislativa de
regularização profissional de sorte a preservar os direitos de toda a coletividade, sem, contudo
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Visão sistêmica consiste na habilidade em compreender os sistemas de acordo com a abordagem da Teoria
Geral dos Sistemas, ou seja, ter o conhecimento do todo, de modo a permitir a análise ou a interferência no
mesmo. A visão sistêmica é formada a partir do conhecimento do conceito e das características dos
sistemas.Visão sistemática é a capacidade de identificar as ligações de fatos particulares do sistema como um
todo.Segundo Martinelli (2006, p. 3) a abordagem sistêmica foi desenvolvida a partir da necessidade de
explicações complexas exigidas pela ciência (www.dicionarioinformal.com.br/significado/visaosistemica/1365,
acessado
em
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privar o cidadão de qualquer dos direitos que lhe são constitucionalmente garantidos. Para
tanto, deverá proceder a uma rigorosa observação sobre a prioridade e relevância dos direitos
em questão, ou seja, observar a “delimitação da amplitude da proteção possuída pelo princípio
da liberdade de trabalho”(MARCELINO E ALMEIDA, 2012).
A restrição a um direito fundamental, notadamente da liberdade, em sentido amplo,
deve estar fundamentada em outro mais abrangente, sob pena de se comprometer o princípio
da supremacia do público sobre o privado. Assim, o legislador deve impor as restrições
autorizadas constitucionalmente nos casos em que o exercício de determinado ofício esteja
causando algum tipo de risco ou dano à coletividade. O risco não deve ser observado pela
atuação individual do membro daquele grupo ocupacional, mas, a análise deve se pautar na
atividade em si.
Esses casos são exemplificados com atuações cujo desempenho tenha por finalidade
o trato com a saúde, segurança da sociedade, ou que venha a comprometer o seu patrimônio,
ou ainda, que a execução da atividade exija um determinado grau de conhecimento técnicocientífico que garanta uma prestação de serviço adequada e segura. Os autores já citados,
sobre esse aspecto esclarecem:
A expressão aqui defendida “potencialidades negativas sobre terceiros”, nada mais
significa do que a capacidade ou inclinação que um ofício ou profissão possui de, se
exercido por pessoa não possuidora de conhecimentos técnico -científicos
exclusivos, resultar em danos a terceiros. (MARCELINO E ALMEIDA, 2012).

Assim, sempre que a restrição à liberdade do exercício profissional não estiver
pautada num direito mais abrangente, a lei poderá ser considerada inconstitucional. Nesse
sentido, se faz oportuna a transcrição parcial do PARECER/CONJUR/TEM/No.457/2010, da
lavra do Advogado da União, Érico Ferrari Nogueira, sobre o PL 6816/201 que altera
dispositivo da Lei 6.533/78 e regulamenta o exercício da profissão de DJ, cuja decisão foi
pelo veto parcial. Entre outros argumentos, o parecerista justifica a decisão no fundamento de
que a profissão a ser regulamentada não oferece risco à população e, a restrição prevista no
Projeto de Lei, embasada no termo “qualificações profissionais” infringe o princípio da
liberdade, razão de opinar pelo veto do artigo que a ela se referia:
8. Assim, consagrou-se constitucionalmente o direito ao livre exercício
de profissão como norma de eficácia contida, prevendo-se a possibilidade de edição
de lei restritiva desse exercício por imposição de qualificações necessárias ao
mesmo. Entretanto, tal restrição somente se dará em caráter eminentemente
excepcional visto que a regra constitucional assegura a plena liberdade do exercício
de atividade laborativa ou econômica independente de autorização do Poder
Público.
9. Nessa linha, o legislador ordinário, de fato, poderá estabelecer
requisitos objetivos de capacidade, desde que apresentem conexão com a função a
ser desempenhada pelo trabalhador. Não obstante essa possibilidade, a liberdade,
como princípio, somente pode ser restringida pela lei, para atender a imperativos
de proteção à saúde, ao patrimônio e à segurança pública, inclusive com o
estabelecimento de requisitos e qualificações para o exercício profissional.

Assim, no que se refere à regulamentação das atividades que tenham por finalidade o
ensino e a prática da dança de salão, deverão ser observados os requisitos legais

constitucionais, ou seja, o legislador deverá demonstrar que há um risco potencial à toda a
coletividade se ela continuar sendo exercida por pessoas desqualificadas, sob pena de a
regulamentação ser considerada inconstitucional, a exemplo do acontecido recentemente com
a profissão de DJ.
No mesmo sentido, decisões do Superior Tribunal de Justiça que se referem à
categoria dos músicos, consolidam o entendimento dominante daquela corte superior (1929
MT 2009.36.00.001929-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS
AMORIM DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/03/2012, OITAVA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF1 p.768 de 30/03/2012).
Essa questão traz a reflexão sobre a necessidade de se identificar o substrato teórico
que fundamente a profissão “dança de salão”, tema já abordado nos capítulos anteriores, para
que possa obter reconhecimento legal como categoria profissional, o que somente será obtido
mediante produção científica fundamentada.
Por outro lado, considerando a posição que ocupa na esfera legal, o entendimento
doutrinário e jurisprudencial vem consolidar e fundamentar o enquadramento dessa ocupação,
através das suas atividades típicas, na legislação que regulamenta a profissão de Artista.
Consubstanciada na Lei 6.533 de 24 de maio de 1.978, regulamentada pelo Decreto 82.385,
de 05 de outubro de 1.978 a Lei do Artista define atribuições, estabelece direitos, obrigações
e, competência fiscalizatória, com imposição de penalidade a quem atuar de forma diversa da
prescrita.
Em que pesem alguns requisitos para o seu exercício, a atividade de professor de
dança de salão assim como a academia de dança de salão encontram abrigo e fundamento nos
dispositivos da Lei do Artista, segundo a qual, artista é “o profissional que cria, interpreta ou
executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação
pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam
espetáculos de diversão pública”(ARTIGO 2º., INCISO I).
Sem adentrar no campo conceitual, de cultura, até porque de ampla discussão teórica
de naturezas diversas, o conceito de artista, para os fins dessa lei está amparado na atuação
cultural, especificamente no criar, interpretar ou executar, com a finalidade de exibição ou
divulgação de qualquer natureza, pelos meios típicos. O dispositivo deixa em aberto o alcance
do termo “obras de caráter cultural”, objeto da atuação do artista.
Para uma interpretação objetiva do termo, buscamos elementos de outros dispositivos
legais. A Lei 8.313 de 23 de dezembro de 1.991, Rei Rouanet, que institui o Pronac –
Programa Nacional de Incentivo à Cultura, em seu artigo 256 define a dança como segmento
cultural para fins de obtenção de incentivo cultural. Mais recentemente, a Lei 12.343 de 02 de
dezembro de 2012, que institui o Plano Nacional de Cultura, em seus artigos 1º. e 2º.
estabelecem os princípios e objetivos do Plano e, mesmo sem conceituar, oferecem uma
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Art. 25. Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de natureza cultural para
fins de incentivo, objetivarão desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e fazer, os processos de
preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação da realidade
cultural, bem como contribuir para propiciar meios, à população em geral, que permitam o conhecimento dos
bens de valores artísticos e culturais, compreendendo, entre outros, os seguintes segmentos:
I - teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;

gama de expressões, significados e valores culturais
que nos remetem à amplitude e
indefinição do termo, como liberdade de expressão, criação e fruição; respeito aos direitos
humanos; arte; informação; crítica; memória; tradições, meio-ambiente e tantas outras que
representam a cultura do povo brasileiro.
Assim, o profissional que exerça qualquer das atividades consideradas de caráter
cultural, como todas as relacionadas, será considerado “artista” e enquadrado na lei que regula
a espécie e, a ela se submeter.
Seguindo esse raciocínio, o profissional da dança de salão se enquadra na
conceituação legal da Lei do Artista, já que a dança se constitui numa expressão artística de
caráter cultural. Ainda que dispensada essa interpretação sistêmica, ampla e abrangente, a
função de dançarino está expressamente descrita no anexo do Decreto regulamentador, nos
termos seguintes:
Bailarino ou Dançarino
Executa danças através de movimentos coreográficos pré-estabelecidos ou não:
ensaia seguindo orientação do Coreógrafo, atuando individualmente ou em conjunto,
interpretando papéis principais ou secundários; pode optar pela dança clássica;
moderna, contemporânea, folclórica, popular ou shows; podem ministrar aulas de
dança em academias ou escolas de dança, reconhecidas pelo Conselho Federal de
Educação, obedecidas as condições para registro como professor .

Assim, o professor de dança de salão, porque exerce uma atividade de caráter
cultural, que interpreta ou executa uma obra para exibição, por qualquer meio, é um artista
nos termos legais. Ressalte-se, que a regulamentação estabeleceu expressamente que, ao
bailarino/dançarino não compete a criação, mas tão somente a interpretação e execução.
Esta Lei, entretanto, também exerce interferência no princípio da liberdade
profissional em relação às qualificações profissionais, ao exigir dos artistas, registro perante a
Delegacia Regional do Trabalho e atestado de capacitação fornecido pelo Sindicato da classe,
(ARTIGO 6º.), assim como a obrigatoriedade de adotar contrato padrão, com cláusulas
obrigatórias, condições passíveis de fiscalização e, conseqüentemente, aplicação de multa, nos
casos de inobservância (ARTIGOS 33 E 34), o que, inobstante tratar-se de um dispositivo
legal em plena vigência, sua aplicação perdeu o sentido, consoante as recentes decisões
judiciais.
A lei do Artista foi promulgada num importante momento histórico pelo qual
passava o Brasil: - a transição do regime militar para a democracia. A meta era a
democratização, mas, ainda com o controle estatal. Ressalte-se, que a liberdade profissional já
era um preceito constitucional, à época, (ARTIGO 150 parágrafo 23)7.
Hoje, vivemos outro momento histórico, a democracia já perfeitamente consolidada.
Percebe-se, entretanto, que os longos anos de ditadura e intensa interferência do Estado na
sociedade deixaram marcas profundas no inconsciente da população que ainda não adquiriu a
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Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
§ 23 - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade que a
lei estabelecer (COSTITUIÇÃO FEDERAL, 1967).

plena autonomia para vivenciar a liberdade como atributo individual e fundamento garantido
constitucionalmente, aspirando, ainda, por uma intercessão estatal que lhe regule a conduta.

CONCLUSÃO
A presente pesquisa buscou investigar se a conduta do profissional da dança de salão
em Curitiba encontra adequação aos conceitos teórico-metodológicos, diante da constatação e
identificação da sua formação superficial, insipiente e obtida empiricamente.
A abordagem teórica levou à conclusão de que no cenário científico internacional, de
onde surgiram as teses e teorias da sociologia das profissões, a condição de uma profissão
requer basicamente dois pressupostos: - o substrato teórico e o credencialismo que promovem
a autonomia, determinada pelo conhecimento e o monopólio do mercado de trabalho, ante as
credenciais qualificadoras, obtidos nas universidades.
Sob este enfoque podemos afirmar que a dança de salão não é uma profissão. Tratase de mera ocupação, pois prescinde de substrato teórico e credenciais que a fundamente
cientificamente. Contudo, a existência, em Curitiba, de um Curso de Pos Graduação, outorga
credenciais qualificadoras à profissão, já que abrigado por instituição com reconhecimento
estatal, que o legitima, estabelecendo certo grau de monopólio do mercado de trabalho.
Se, pelo aspecto teórico a dança de salão pode ser considerada uma profissão de
caráter precário, já que inexistente curso universitário de graduação que sustente suas técnicas
cientificamente, estabelecendo autonomia, sob o aspecto legal, a dança de salão é uma
profissão legítima e que se ampara na Lei do Artista.
Sob o abrigo do princípio constitucional da liberdade de exercício profissional, a
dança de salão, assim como qualquer outra atividade, pelo menos por ora, não necessita da
intervenção do Estado para lhe estabelecer novos regramentos. Essa necessidade pode ser
suprida pelos próprios membros do grupo profissional organizados, se auto-regulamentando.
Por outro lado, as conclusões ora obtidas não tem caráter definitivo, especialmente
quanto à questão da regulamentação da profissão, se considerarmos que a prática da dança de
salão, além do aspecto lúdico enseja um trabalho corporal que a despeito do grau de
intensidade pode causar danos à saúde do praticante, o que fundamenta as restrições do seu
exercício profissional.
Portanto, o presente trabalho deixa margem ao aprofundamento das questões ora
discutidas, além de outras, delas decorrentes, para se atribuir cientificidade à dança de salão e
fundamentar a sua regulamentação através de mecanismos legais próprios.

UNE DANSE DE SALON PROFESSIONNELS DANS CURITIBA

Resume: La danse de salon, tel qu'il est structuré aujourd'hui est une activité récente. Stimulé
par les médias, a suggéré une demande croissante d'intervenants dans leur pratique, donnant
naissance à une catégorie de professionnels effectue classes, chorégraphes, réalise la
chorégraphie, gère des projets, la liaison avec les clients dans une variété de conditions
physique, psychologique et social. Compte tenu des aspects liés à cette pratique ainsi que l'art
ludique, thérapeutique et de la socialisation de l'activité doit être fournie par des conseillers
bien formés, l'exercice des fonctions typiques de qualité et de sécurité souhaitable et attendue.
Par conséquent, il est nécessaire de la formation continue et théorique, en plus de
compétences et de techniques qui favorisent une préparation adéquate pour une course sûre et
efficace corporelles. L'absence de ces conditions commet l'ordre d'exécution des activités de
la profession, descaracterizando comme tel et reléguer à un simple occupation. L'objectif était
d'enregistrer la façon dont la danse de salon est organisé à Curitiba et rapporte avec les
concepts théoriques, sur la base des renseignements obtenus dans la recherche sur le terrain.
La revue de la littérature a conduit à la conclusion que l'activité est caractérisée par profession
essentiellement deux hypothèses: les fondements théoriques de pouvoirs institutionnels qui
favorisent l'autonomie, déterminés par la connaissance et le monopole du marché. L'étude de
terrain a conduit à la conclusion que la mauvaise interprétation inobstante de danse de salon
comme une profession parce qu'il manque de fond et des références pour ce motif, les
opérateurs interrogés acte dévoués et à l'action éthique théorique.
Mots-clés: danse de salon; professionnalisation; profession, la formation, la profession.
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