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Resumo 

Este texto procura abordar alguns aspectos importantes para com-
preender os cenários em que identificamos perigos para o ensino de 
arte no Brasil. Somando-se aos ataques no campo curricular, as artes 
em geral têm sido ameaçadas de várias formas no país, tanto em rela-
ção aos cortes orçamentários e a diminuição dos incentivos financeiros 
para a produção artística, como em relação ao teor dessas produções. 
Neste texto, apresentamos três movimentos: a apresentação resumida 
do cenário atual da situação política da arte e educação no Brasil, as 
possibilidades de resistência a partir da escola, especialmente os colé-
gios de aplicação ligados às universidades públicas brasileiras, e alguns 
desfechos como translocações possíveis entre docentes e artistas. Essas 
e outras questões são ativadas, neste texto, para a criação de um modo 
de resistência contido na potencialidade artista da docência.

Palavras-chave: arte; educação; resistências; escola; docência

Abstract 

The present article deals with some important aspects to comprehend 
the scenarios that are identified hazards to the Art teaching in Brazil. 
Adding up to the attacks in the curricular field, the Arts in general have 
been threatened in many ways in the country, through budget cuts and 
less financial incentives, besides the contents about their productions. 
In this text, we will present three motions: a short presentation about 
the current political situation of Art and education in Brazil; the possi-
bilities of school resistence, specially for those that are connected to the 
brazilian public universities; and some possibilities of translocations 
between teachers and artists. The issues are activated, in this text, with 
the purpose of creating a way of resistence that is contained in the ar-
tistic potential of teaching.

Keywords: Art; education; resistences; school; teaching

Perigo. Desmanche. Desmonte. Desmoronamento. Ataques por 
todos os lados. A imagem de uma pessoa de pé diante de uma máquina 
de atirar bolas de beisebol, convocada por Naomi Klein (2018) dian-
te dos ataques à democracia nos primeiros dias do governo Trump, 
nos Estados Unidos, talvez expresse um pouco do sentimento que to-
dos nós, que trabalhamos com arte, cultura e educação pública temos 
experimentado nos últimos anos no Brasil. Diante de um cenário que 
nos deixa em choque, a paralisia não pode ser a única forma de rea-
ção, e encontrar estratégias possíveis de resistência passa a ser mais do 
que nossa obrigação. Neste texto, juntamo-nos a outros pesquisadores 
que, ainda que atordoados, têm procurado, em seus próprios campos 
de atuação, estratégias possíveis de “resistências criativas” que “mo-
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bilizem (ou possam mobilizar) indignação, coragem, esperança e ou-
sadia para denunciar a subtração de liberdades e direitos e driblar os 
silêncios impostos” (MEYER, 2018, p. 10). As análises a serem feitas são 
complexas e envolvem inúmeros fatores de ordem econômica, social, 
cultural, ética e outros, mas procuraremos abordar alguns aspectos que 
julgamos importantes para compreender os cenários em que identifi-
camos perigos para o ensino de arte no Brasil. Mais especificamente, 
não nos furtamos a tratar das possibilidades de resistência e de des-
fechos desejáveis, que podem ser encontrados em alguns projetos de 
arte desenvolvidos em colégios de aplicação pertencentes às universi-
dades públicas brasileiras. Neste texto, apresentamos três movimentos: 
a apresentação resumida do cenário atual da situação política da arte e 
educação no Brasil, as possibilidades de resistência a partir da escola e 
alguns desfechos como translocações possíveis entre docentes e artis-
tas.

Arte e educação, em risco, mais uma vez

 Em 1996, o movimento de arte-educadores brasileiros estava 
em júbilo por ter conquistado, depois de uma batalha árdua, um artigo 
na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que considera-
va obrigatório o ensino de arte nos diversos níveis da educação básica. 
Ainda que possa parecer incoerente que a palavra “obrigatório” em re-
lação a arte possa ser comemorada, sabíamos o que isso significava em 
um território de dimensões continentais como o Brasil. A manutenção 
da arte como uma disciplina curricular na educação básica implicaria o 
surgimento de novos cursos de formação, a criação de novos materiais 
didáticos, livros, pesquisas e tudo o mais que pode envolver a área, o 
que de fato aconteceu nesses últimos vinte anos. A partir da lei, e da 
nomeação das diferentes linguagens artísticas nos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais (PCNs) a partir de 1998, Artes Visuais, Dança, Música e 
Teatro passaram a ser incorporados no vocabulário educacional brasi-
leiro, ainda que a qualidade desse ensino na escola deixasse a desejar, 
também reforçada pela insuficiência de docentes com formação na área 
em atuação nas escolas. 

O nosso erro foi acreditar que conquistas como essa estavam 
totalmente consolidadas em um país de democracia frágil, suscetível 
a ondas de pensamento neoliberal e ataques de interesses de grandes 
grupos corporativos financeiros, que vêem a educação como um mer-
cado a ser explorado e não como um investimento a médio e longo 
prazo. Em tempos de austeridade econômica, os cortes começam no 
que é considerado “inútil”: 

Nesse contexto brutal, a utilidade dos saberes 
inúteis contrapõe-se radicalmente à utilidade 
dominante que, em nome de um interesse exclu-
sivamente econômico, está progressivamente ma-
tando a memória do passado, as disciplinas hu-
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manísticas, as línguas clássicas, a educação, a livre 
pesquisa, a fantasia, a arte, o pensamento crítico e 
o horizonte civil que deveria inspirar toda ativida-
de humana. No universo do utilitarismo, um mar-
telo vale mais que uma sinfonia, uma faca mais 
que um poema, uma chave de fenda mais que um 
quadro: porque é fácil compreender a eficácia de 
um utensílio, enquanto é sempre mais difícil com-
preender para que podem servir a música, a litera-
tura ou a arte (ORDINE, 2016, p. 12).

Principalmente desde o golpe parlamentar sofrido pela presi-
denta Dilma Rousseff em 2016, o Brasil tornou-se palco privilegiado 
para vários movimentos de cunho neoliberal e grupos corporativos que 
já estavam a espreita há muito tempo, em especial, na área da educa-
ção1. Em setembro de 2016, é anunciada pelo Ministério da Educação 
a publicação da Medida Provisória 746, que propunha alterações na 
lei de diretrizes e bases da educação nacional, especialmente a respei-
to do oferecimento do Ensino Médio. Em relação ao ensino de arte, a 
referida medida atacava diretamente o artigo tão comemorado pelos 
professores e professoras de arte apenas vinte anos antes: o ensino de 
arte deixa de ser obrigatório em todos os níveis da educação básica, em 
especial, no Ensino Médio. Após algumas modificações, o texto final 
da alteração da lei é publicado em 2017 (Lei 13.415), mantendo uma 
obrigatoriedade genérica do ensino de arte na educação básica e, no en-
sino médio, a obrigatoriedade de “estudos e práticas” do Componente 
Curricular Arte2.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fun-
damental, depois de um processo descontínuo de elaboração, especial-
mente a partir de 2016, é aprovada definitivamente em dezembro de 
2017. O documento explicita o esvaziamento que o componente curri-
cular Arte passa a sofrer, considerando as diferentes linguagens como 
Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, além do que é chamado de “Ar-
tes Integradas”, apenas como unidades temáticas e não áreas especí-
ficas com objetivos e conteúdos próprios a serem desenvolvidos. Em 
relação ao Ensino Médio, a primeira versão da BNCC é apresentada 
em documento específico em março de 2018, e aprofunda mais ainda a 
forma genérica com a qual o componente curricular Arte é tratado. As 
únicas disciplinas presentes e obrigatórias no currículo passam a ser 
Português e Matemática e as demais passam a fazer parte de algumas 

1  Para entender um pouco a relação entre público e privado e a ascen-
são de grupos neoconservadores e o setor privado mercantil na definição das 
políticas educacionais no Brasil, ver artigo de Peroni, Caetano e Lima (2017).
2  Os artigos referidos são os seguintes: “Art. 26 - § 2o  O ensino da arte, 
especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 
obrigatório da educação básica; Art. 35-A - § 2o  A Base Nacional Comum Cur-
ricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas 
de educação física, arte, sociologia e filosofia”. Disponível em: http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm
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“competências” a serem cumpridas. Como parte da área “Linguagens e 
suas tecnologias”, juntamente com Língua Portuguesa, Educação Físi-
ca e Língua Inglesa, o componente Arte é tratado genericamente como 
“linguagens artísticas”, e as especificidades das Artes Visuais, Dança, 
Música e Teatro praticamente somem no documento inteiro, ainda que 
tenha sido investido muito tempo na criação de licenciaturas para for-
mação de docentes, em todas essas áreas, nos últimos anos no Brasil3.

Somando-se aos ataques no campo curricular, as artes em ge-
ral têm sido ameaçadas de várias formas no país, tanto em relação aos 
cortes orçamentários e a diminuição dos incentivos financeiros para a 
produção artística, como em relação ao teor dessas produções, como foi 
o caso dos ataques por grupos moralistas e neoconservadores à exposi-
ção Queermuseu, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, provocando o seu 
fechamento em setembro de 2017, assim como a outras performances e 
peças teatrais que tratavam de alguma forma de temas relativos a cor-
po, gênero e sexualidade (CYPRIANO, 2018; CULT, 2017). Em comum, 
muitas das investidas contrárias e violentas a essas manifestações utili-
zavam o argumento de “proteção às nossas crianças”, o que, novamen-
te, prejudica o acesso de crianças e jovens a arte através da educação 
e o trabalho que muitos docentes de arte e instituições culturais têm 
realizado no país.

Diante desse quadro resumido de um cenário preocupante, 
quais os modos criativos de resistência? O Brasil não é o primeiro país 
(e nem será o último) a sofrer tais sanções às produções artísticas e às 
iniciativas educacionais que ambicionam a ampliação do acesso à arte e 
às suas inúmeras possibilidades de pensamento.  Como diz Cao (2015), 
“pensar a arte nos tempos atuais pode parecer um exercício de melan-
colia, em tempos onde a utilidade entendida como competência men-
surável e quantificável se acha no centro tanto das políticas educativas 
como culturais” (CAO, 2015, p. 15). 

Arte e educação: escolas como pontos de resistência

Acreditamos que é possível pensarmos em escolas como trin-
cheiras de resistência à pressão neoliberal e conservadora, assim como 
pensamos que, dentro e a partir de ambientes escolares, é possível a 
manutenção de grupos de docentes e estudantes com tais motivações4. 
É a partir dessa crença, que abordamos a experiência em Colégios de 
Aplicação no Brasil.

Os Colégios de Aplicação, escolas de ensino básico públicas e 
gratuitas, pertencentes às universidades brasileiras, foram criados em 
1946, e ficaram inicialmente conhecidos por Ginásios de Aplicação vin-
culados às Faculdades de Filosofia no Brasil (CORREIA, 2017). Estas es-

3  Para acessar a última versão da BNCC para o Ensino Fundamental e 
Médio, ver aqui: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
4  Vale destacar aqui também as ocupações estudantis realizadas em 
escolas e universidades brasileiras em 2015 e 2016 e sua relação com as artes, 
como tratado em Capra, Momoli e Loponte (2015).
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colas tinham como vocação primordial a formação docente, bem como 
ser espaço para pesquisas e inovações pedagógicas. Atualmente são 
vinte colégios de aplicação, sendo quinze pertencentes a universidades 
federais e cinco a estaduais.

Os Colégios de Aplicação possuem, de maneira geral, corpo do-
cente com jornada de 40 horas com dedicação exclusiva, permitindo 
que docentes dediquem mais tempo para as atividades da escola além 
da sala de aula. Com uma boa infra-estrutura (tanto para professores 
como para estudantes), esses colégios se tornaram espaço de investiga-
ção científica, pensamento crítico, de experimentação e inovação meto-
dológica e didática, por parte de seus próprios docentes pesquisadores/
as, bem como tem sido objeto de pesquisas externas a eles.

Partindo da breve descrição acima, é possível afirmar que os co-
légios de aplicação vem ocupando um lugar de destaque no cenário da 
educação pública brasileira, considerando o estado de precariedade e 
precarização em que se encontra esse setor no país5. Nesse contexto, 
está situado o Colégio de Aplicação João XXIII, unidade acadêmica da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. O CAp sur-
giu em 1965 com uma única turma de 23 alunos, contando atualmente 
com cerca de 1350, com ingresso por sorteio. Oferece, hoje, o ensino 
básico completo e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Nos últimos oito anos, o quadro de docentes das áreas artísticas 
passou de três para cinco de artes visuais e mais dois de música desde 
2014. A ampliação do espectro artístico mudou drasticamente na últi-
ma década e espera-se avançar mais com a entrada futura de profissio-
nais das áreas de teatro e dança, a exemplo do Colégio de Aplicação 
de outras universidades, que já possuem um quadro que contempla as 
quatro modalidades artísticas. É fato, que a presença recente das artes 
como fonte inspiradora e transformadora no CAp João XXIII, ainda é 
alvo de incompreensões e avaliações equivocadas, sob a ótica do con-
servadorismo.

Dentre as ações de resistência do ensino de arte no Cap João XXIII, 
além das novas posturas assumidas por docentes da área artística, es-
tão propostas metodológicas e didáticas alinhadas com as abordagens 
contemporâneas, projetos de extensão e pesquisa que incrementam e 
fortalecem o discurso das artes na escola e fora dela. Cabe destacar o 
projeto de extensão Arte em Trânsito6 que põe em movimento a reflexão 
e a produção artística, a partir de uma rede dialógica decorrente das 
experiências artístico-estéticas, docentes e da pesquisa acadêmica.

 Ao longo dos anos, a proposta foi sendo aprimorada e, atual-
mente, o projeto é formado por várias ações integradas, que orbitam em 
torno de dois eixos: dispositivos de formação e dispositivos artísticos. 
O primeiro é composto por um Colóquio; pelo Circuito de Oficinas Arte, 

5  Salvo Colégio Pedro II (Rio de Janeiro) e outros ambientes educacio-
nais equiparados aos CAps.
6  Idealizado e operacionalizado desde 2011, pelas professoras Renata 
Oliveira e Andréa Coutinho.
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Estética e Infâncias; e pelo catálogo pedagógico Rotas Experimentais7. O 
segundo dispositivo é formado pela Mostra Cultural; pelo ConVida; e 
pela Residência Artística.

Movido pela ideia fundamental de formar um público capaz de 
apreciar, produzir e se relacionar criticamente com propostas artísticas 
e culturais diversas, as ações do projeto procuram selecionar procedi-
mentos inventivos que possam ser apropriados e pensados como dis-
positivos para a docência.

Entre elas, está a Mostra Cultural, que expõe o trabalho pedagó-
gico realizado durante as aulas de artes através de exposições discentes 
nos corredores do colégio. Inundando as áreas disponíveis, esta exposi-
ção dialoga com as intervenções de artistas convidados. Desde 2016, a 
interlocução vem sendo ampliada, expondo também trabalhos de estu-
dantes de escolas municipais (Juiz de Fora e Petrópolis), do Colégio Pe-
dro II (Rio de Janeiro), e ainda a participação internacional da Pontificia 
Universidad Catolica de Chile.

Posteriormente, as exposições são organizadas como material 
didático, no CD intitulado Rotas Experimentais8. Nesse objeto digital 
estão reunidas as várias propostas pedagógicas que compõem a Mostra 
anual, configurando-se como um catálogo de aulas que é disponibiliza-
do gratuitamente.

As proposições artísticas criadas por artistas convidados ocu-
pam espaços diversos na escola, havendo um momento cultural com 
as crianças, jovens e docentes, quando são apresentados os processos 
de criação. A proposta dos sites specifics promove o contato e a recepção 
direta com os produtores culturais em seu  momento criativo.

O eixo ConVida vem a ser o espaço expositivo e educativo, com 
a curadoria de exposições na galeria Edson Pável de Barros (espaço 
expositivo do colégio). Contendo um momento em que os estudantes 
participam do “Encontro com a obra”, durante os intervalos de aula ou 
de uma conversa com o artista expositor.

O Colóquio é um evento científico que tem por objetivo promover 
a reflexão e o debate entre profissionais da área acadêmica e docentes 
da educação básica. Assim os temas das palestras, realizados por teóri-
cos convidados, são escolhidos para provocar o público a pensar suas 
construções de conhecimentos e práticas. No campo da pesquisa em in-
terface com a criação poética, a ação Residência Artística convida artistas 
para criar e desenvolver uma proposta com estudantes, acompanhada 
por um projeto de iniciação científica da escola e de uma doutoranda da 
Faculdade de Educação - UFJF. 

Entretanto, é preciso ressaltar que o projeto tem sido alvo de 
desmonte, tanto em relação a redução drástica de investimentos nas 
universidade públicas, como pelo encerramento de editais de agências 

7  Disponível em http://arteemtransito.com.br/site/dispositivos-para-
-formacao-docente/rotas-experimentais/
8  As edições do Rotas Experimentais tiveram o apoio do PAEP- CAPES 
(Programa de Apoio a Eventos no País da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior, fundação pertencente ao Ministério da Educação).
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de fomento que privilegiavam a formação de profissionais da educação 
básica, o que veio a inibir algumas ações. 

Diante do cenário e a certeza de que o Arte em Trânsito é uma pro-
posta relevante, a coordenação tem lutado com as ferramentas que pos-
sui para impedir seu desmantelamento. Sendo assim, em 2017, começa 
a ser desenhada uma proposta de intercambiar as experiências em arte 
desenvolvidas buscando parcerias localizadas em outras cidades, como 
é o caso do Circuito de Oficinas para a formação nas áreas artísticas e 
na área da Infância, em andamento desde abril de 2018, no município 
de Além Paraíba - MG. O Circuito de Oficinas Arte, Estética e Infâncias é 
destinado ao aperfeiçoamento e atualização do corpo docente da rede 
municipal com um público alvo de 183 professoras/es regentes, sem 
formação em artes, sendo a equipe formadora multidisciplinar. Estão 
em colaboração a Secretaria de Educação da referida cidade, o projeto 
Arte em Trânsito e Pró-reitora de Extensão (Proex- UFJF).

Diante da grave crise política que está afetando diretamente a 
vida da maioria da população brasileira e interferindo de forma impo-
sitiva em caminhos já trilhados no campo da educação e da arte, proje-
tos como este, que contam com ideias de compartilhamento e colabo-
ração, podem ser tomados como exemplo de resistência. Contrário às 
arbitrariedades políticas da atualidade e sinalizando o seu engajamen-
to no trabalho de extensão, o Arte em Trânsito segue seu fluxo, criando 
desvios e atalhos diante dos percalços.

Desfechos em translocações possíveis 

Diante da problemática anunciada, faz-se necessário seguir e 
incrementar as discussões científicas, ampliando os esclarecimentos 
teóricos, na expectativa de que a pesquisa abrace de perto as práticas 
docentes e que a arte esteja fora e dentro da escola como potência trans-
formadora. 

Nos atravessamentos desses campos – pesquisa, docência, arte 
contemporânea e ensino/aprendizagem -, nos quais é sentida a ne-
cessidade de se pensar e investigar continuamente outros modos de 
formação e atuação docente, emerge uma nova perspectiva, que aqui 
alcunhamos híbrida ou móvel, nascente do território múltiplo da arte 
contemporânea e direcionada como abordagem para uma docência ar-
tista. 

Uma docência artista abastecida da ideia de constituir-se como 
um “modo de ser” que tem a atitude artista como referencial aos modos 
de ser docente, que “persegue um modo de ser docente, de uma éti-
ca docente contaminada com uma atitude estética” (LOPONTE, 2005, 
p.9), baseada na (re)invenção de si mesmo na relação com os outros. Ao 
prenunciar uma docência, que em si mesma, é uma incessante busca 
por uma poética docente, Loponte (2005), a partir de estudos baseados 
em Foucault e Nietzsche, nos impele a uma docência criadora em seu 
cotidiano, inspirada nos modos inventivos de artistas e de uma “arte 
de si mesmo”.

Acreditamos que, como uma proposta sem contornos limitado-



115

res, a docência artista distancia-se de atributos e representações do sen-
so comum que ainda perduram sobre a aura de ser artista, aproximan-
do-se mais de processos e práticas artísticas contemporâneas. Ao se 
pensar num modo artista, espera-se estilhaçar ideais românticos de ser 
docente, trazendo-o para o embate consigo mesmo em recriações de si e 
de suas práticas, imprescindíveis diante de pensamentos reducionistas.  

Considerando essas questões, que atitude artista se almeja quan-
do se alvitra uma docência artista? Qual modus operandi9 do artista con-
temporâneo pode ser apropriado para contaminar a formação e atua-
ção docente? Quais serão as zonas de contato estabelecidas? Como se 
darão essas translocações?

Uma possibilidade é investigar e mapear alguns dos modus ope-
randi de artistas contemporâneos10, apelidados de híbridos, pois são 
capazes de articular combinações inusitadas e audaciosas em suas pro-
posições artísticas, “[...] revelam a vontade de explorar zonas de coe-
xistência e de encontros, de realizar conexões entre diversos registros 
pressupondo empréstimos, apropriações, contaminações e cruzamen-
tos de procedimentos” (REY, 2005, p. 5). A partir daí, podemos perce-
ber como tais dispositivos conceituais e operacionais nas obras de arte, 
reveladores de uma atitude artista móvel, podem também contaminar a 
docência – até mesmo daquele/a que não se considera artista11. 

O propósito é gerar aprofundamentos teóricos sobre uma docên-
cia artista que se faça móvel. Ampliar as argumentações, as defesas e as 
evidências empíricas acerca de um ideário para uma formação docente 
ética e estética, anunciadora de outros modos para uma atuação inves-
tigativa, reflexiva e interdisciplinar na educação básica - inspiradas ou 
motivadas pelo modus operandi de artistas da arte contemporânea. 

Essas decisões tomadas nos territórios das artes visuais podem 
ser translocadas para o da docência, quando permanecem vivos os an-
seios e desafios para uma desconstrução de modelos ainda presentes 
na educação brasileira. Acreditamos que, a partir de zonas de contato 
ainda inexistentes (entre artes visuais e docência), ávidas de ativação, 
podem surgir múltiplos desfechos que partirão de um afrouxamento 
das categorias, apontando novos rumos e perspectivas educacionais. 

Se artistas são capazes de ousar novos modus operandi e lançá-los 
no sistema artístico, o que podem fazer docentes diante dos desafios 
impostos pelo desmonte da educação? 

Cabe discutir a pertinência dos entrecruzamentos que envolvem 

9  O modus operandi significa “modo de operação” utilizado pelo artista 
em sua maneira de agir, operar ou executar os procedimentos inventivos du-
rante seu processo de criação e instauração de obras.

10  Esse tem sido um dos trabalhos perseguidos pelo ARTEVERSA - 
Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência (UFRGS/CNPq) através do seu 
site: www.ufrgs.br/arteversa 
11  Vale ressaltar, que essa pesquisa não está devotada ao professor de 
artes exclusivamente, ela intenciona ativar reflexões acerca dos procedimentos 
e despertar uma atitude em qualquer professor ou professora disposto/a a revi-
sar suas próprias convicções. 
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arte contemporânea e uma docência que se quer artista. Discutindo 
seus limites e sentidos, numa possibilidade de proliferação de docentes 
híbridos. Poderá ser esse o território capaz de mover o olhar, a cog-
nição, a sensação, a sensibilidade, a memória afetiva e estética, assim 
como uma postura ética. Abastecidos de vontade criadora, professores/
móveis/híbridos poderão habilitar-se a promover junto aos estudantes 
ações de resistência através de um aprendizado coletivo, elaboração de 
projetos colaborativos, abordagens abertas e experimentais, articulação 
de conhecimentos, mobilidade e entusiasmo no campo, múltiplas in-
terpretações sobre a mesma experiência - redimensionando desfechos 
possíveis. Cabe reforçar ainda que, ao assumir o desafio de pensar de 
outra forma a relação entre arte e educação (ou o ensino de arte), “assu-
me-se também o desafio de aproximar da escola, com mais intensidade, 
práticas e processos artísticos capazes de instigar uma virada no modo 
como temos lidado com a arte na educação” (CAPRA, MOMOLI, LO-
PONTE, 2016, p. 184). 

Continuamos em perigo? Talvez mais do que nunca. A resistên-
cia, contudo, precisa estar na potencialidade artista da docência que 
exercemos cotidianamente. Essa será a nossa melhor resposta.
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