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O COMCEX - Comitê de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos 

Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes, criado em 23 de abril de 1997, é a 

instância estadual dessa temática, vinculada ao Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CEDCA/MS), e ponto focal do comitê Nacional, tendo 

como caráter consultivo, propositivo e mobilizador. 

A missão do COMCEX/MS é formular estratégias de enfrentamento à 

violência sexual, de defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, de 

acordo com as diretrizes nacionais e internacionais, elaborar e atualizar o Plano 

Estadual de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de 

Crianças e Adolescentes realizar seu monitoramento e articular as diferentes ações 

para sua efetivação. 

Conforme informações disponibilizados pelo site oficial da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, no último dia 17 de Março aconteceu 

a 16ª Sessão Ordinária da Casa, em que se deu por aprovado, após segunda 

votação, por maioria, o Projeto de Lei de nº 231/2019 de autoria do Deputado Capitão 

Contar (PL), que dispõe sobre “a proibição de exposição de crianças e adolescentes 

no âmbito escolar, a danças que aludam a sexualização precoce e a inclusão de 

medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil, nas escolas 

públicas e privadas do Estado de Mato Grosso do Sul”. 

Protegida pela Assembleia Constituinte de 1988, a educação visa “ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho” (artigo 205 da Constituição Federal/88), tendo 

como princípios a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber”, bem como o “pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas”, conforme incisos II e III do artigo 206 da Constituição Federal/88). 
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Em 2017 foi publicado e socializado com a população brasileira, o texto 

final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual define o conjunto de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da sua 

trajetória na Educação Básica brasileira, em consonância com o Plano Nacional da 

Educação e Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tendo como finalidade geral a 

formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva (BRASIL, 2017).  

De acordo com o documento, a dança como expressão artística é 

definida como:  

“prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, 

mediante a articulação dos processos cognitivos e das 

experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Os 

processos de investigação e produção artística da dança 

centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e 

significando relações entre corporeidade e produção estética” 

(BRASIL, 2017, p.195).  

Nesse sentido, diante da complexidade do objeto e suas inúmeras 

possibilidades junto aos alunos da educação básica, a dança se apresenta, somada 

a outros elementos, como Unidade Temática das disciplinas de Arte e Educação 

Física, sendo mediadora para o desenvolvimento de competências e habilidades 

diversas que abarcam o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, 

conforme preconizado pela normativa em tela. 

Importante salientar que conforme estabelece nossa Constituição 

Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a existência de uma Base 

Comum Curricular, que equipara os currículos escolares promovendo uma educação 

igualitária entre todos e todas, brasileira, é uma obrigatoriedade e, por isso, a BNCC 

e suas diretrizes são de caráter oficial.  

Além do respaldo técnico pedagógico contido na BNCC no que tange 

a utilização da dança como instrumento mediador para o desenvolvimento do 
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conhecimento científico em crianças e adolescentes, há um outro ponto que deve 

ser questionado quando se analisa o referido Projeto de Lei, isto é, o direito a cultura 

como direito fundamental.  

Uma vez que a cultura é compreendida como uma construção humana 

marcada pelo conjunto de traços caraterísticos de uma sociedade, comunidade ou 

grupo, a dança se presenta como uma expressão cultural que traz em si elementos 

que corroboram para noção de pertencimento, singularidade e identidade de um 

povo.  

Sobre o acesso à cultura como direito fundamental, o ordenamento 

jurídico brasileiro estabelece em sua Carta Magna, Art. 215 que: 

rt. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional. 
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração 
das ações do poder público que conduzem à:          
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;           
II produção, promoção e difusão de bens culturais 
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 
múltiplas dimensões;          
IV democratização do acesso aos bens de cultura; 
V valorização da diversidade étnica e regional. 
Outrossim, no que pertine aos direitos de crianças e adolescentes, o 

Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) estabelece a cultura 

como um direito fundamental infantojuvenil, devendo ser garantido pela família, 

sociedade e Estado.  

Referido diploma legal (Estatuto da Criança e Adolescente) já nos traz 

diversos dispositivos que garantem a proteção de crianças e adolescentes em 

quaisquer violações de direitos, inclusive os de natureza sexual (artigos 5º, 17 e 
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18), de modo que eventual novo texto seria mera repetição de texto legal já 

existente. 

No âmbito jurídico, verifica-se que o Projeto de Lei Estadual nº 

232/2019 configura flagrante inconstitucionalidade na medida em que o artigo 22, 

inciso XXIV da Constituição Federal atribui competência privativa à União legislar 

sobre diretrizes e bases da educação, de modo que não cabe ao Estado membro 

interferir sobre o assunto, uma vez que foge da sua alçada legislar acerca de 

orientações que conduzirão as ações educacionais. 

Ademais, o aludido projeto padece de precisão técnica, em razão da 

utilização de termos genéricos tais como “coreografias obscenas, pornográficas”, em 

total afronta ao princípio da Legalidade (artigo 5º, II da Constituição Federal)1.  

Dessa forma, se o objetivo do projeto de lei é ampliar a proteção de 

crianças a conteúdos inapropriados, ele é desnecessário, pois já existem leis 

suficientes e adequadas para esse fim; se, porém, o objetivo, ainda que 

inconsciente ou implícito, é limitar o debate sobre temas ligados à orientação sexual 

e identidade de gênero, causando insegurança e potencial autocensura em 

professores e demais profissionais da educação, o PL é materialmente 

inconstitucional, à luz da jurisprudência do TJSC e do STF: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 4.071/2017, DO 

MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC QUE "DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DA 

FORMAÇÃO MORAL DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES NO ÂMBITO 

MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". ALEGADA 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA NORMA. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. OFENSA À COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES 

EDUCACIONAIS, DIREITO CIVIL (DIREITO DE FAMÍLIA) E 

                                                             
1 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
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CLASSIFICAÇÃO DE DIVERSÕES PÚBLICAS. 

SUBSISTÊNCIA. EXEGESE DOS ARTIGOS 21, XVI, E 22, I, XXIV, E 

220, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEMAIS, NORMA EM 

CONFRONTO COM OS DITAMES DA LEGISAÇÃO DE REGÊNCIA 

FEDERAL (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

NACIONAL). VÍCIO DE INICIATIVA IGUALMENTE EVIDENCIADO. 

NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE INCURSSIONA NO 

RAMO DO DIREITO DISCIPLINAR DE SERVIDORES, BEM COMO 

CONTRATOS PÚBLICOS. 

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS BASILARES DA EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 206, II, III E V, ARTIGO 220, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. DEVER DE EDUCAÇÃO QUE COMPETE AOS PAIS, AO 

ESTADO E À SOCIEDADE. PREVISÃO EXPRESSA NOS ARTIGOS 

205 E 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCEITO DE 

ABRANGÊNCIA SUPERIOR AO ENSINO FORMAL (CIENTÍFICO). 

DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS NO SEIO DA SOCIEDADE, 

MEDIANTE ININTERRUPTA INTERAÇÃO SOCIAL. ATUAÇÃO  DOS 

PAIS NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS QUE NÃO AUTORIZA O 

EXERCÍCIO DE VERDADEIRA ATIVIDADE CENSORA DOS 

PROFESSORES. DIREITO DOS CIDADÃOS EM RECEBER 

INFORMAÇÕES PLURAIS À SUA EMANCIPAÇÃO,  CONVÍVIO 

HARMONIOSO E TOLERANTE COM AS DIFERENÇAS. LIMITAÇÃO 

LEGAL QUE REPRESENTA OFENSA À "LIBERDADE DE 

APRENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O 

PENSAMENTO, A ARTE E O SABER" (ARTIGO 206, II, DA CF). 

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 4.071/2017, DO MUNICÍPIO 

DE BRUSQUE/SC, COM EFEITOS EX TUNC. 
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(TJSC, Direta de Inconstitucionalidade (Órgão Especial) n. 5017287-

47.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. 

Denise Volpato, Órgão Especial, j. 07-07-2021). 

Pelas razões expostas, nota-se que há um arcabouço técnico 

pedagógico e jurídico que legitima crianças e adolescentes como sujeito de acesso 

irrestrito à cultura e qualquer forma de cerceamento desse direito deve ser pauta 

para amplo debate, o que certamente, não ocorreu no caso do presente Projeto de 

Lei. 

Ante o exposto nota-se com a aprovação do Projeto de Lei 0231/2019 uma 

tentativa de cerceamento dos direitos de acesso à cultura de crianças e 

adolescentes alunos da Educação Básica de Mato Grosso do Sul, isto porquê: 

 Não discrimina quais gêneros de dança devem ser considerados 

como promotores da sexualização precoce de crianças e 

adolescentes, corroborando para um direcionamento arbitrário que 

corre o risco de permear a discriminação e o preconceito, inclusive 

relacionados a determinadas culturas étnicas e regionais. 

 

 Deixa em aberto que qualquer cidadão pode denunciar a ocorrências 

de danças que estimulam a “sexualização dentro das escolas”, o que 

não leva em consideração o ato pedagógico do professor e sua 

autonomia técnica na definição de seus planos de aulas junto aos 

seus alunos e o cumprimento do currículo normativo da instituição 

escolar. 

 

 Não envolveu a sociedade e especialistas para a definição dos pontos 

cabais do referido projeto, evidenciando completo despreparo técnico 

e desconsideração junto aos profissionais da educação básica do 

estado, pesquisadores e estudiosos da temática.  
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 Evidencia despreparo e caráter ideológico que vão de encontro com 

as diretrizes da BNCC, no campo da educação, e das demais 

legislações que regem a sociedade brasileira no que tange o acesso 

à cultura em todas suas expressões como primordial para a 

construção de uma sociedade justa e plural. 

 

 

Diante das justificativas, somos veementemente contrários/as à aprovação 
desta lei. 

 

Campo Grande, MS, 21 de março de 2022. 
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