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Resumo

O presente artigo trata dos desafios atuais do ensino da arte, conside-
rando as incertezas, os medos, os enfrentamentos que os professores 
precisam lidar para garantir a sobrevivência da arte na escola e, tam-
bém, a realização que sentimos por trabalhar com arte e fazer dela um 
modo de estar no mundo. Ao refletir sobre o contexto do ensino da arte 
no Brasil, este texto trata de aprofundar o que seja a mediação, na apro-
ximação com a noção de encantamento em tudo que esta palavra possa 
produzir, provocar, encantar e dar sentido ao nosso projeto de vida.

Palavras chave: formação docente, mediação, ensino de arte, interdisci-
plinaridade, encantamento.

Abstract

This article deals with the current challenges of art education, conside-
ring the uncertainties, fears, confrontations that teachers need to deal 
with in order to guarantee the survival of art in school, and also the 
achievement we feel for working with art and making it a way of being 
in the world. When reflecting on the context of art teaching in Brazil, 
this text tries to deepen what mediation is, in the approach to the notion 
of enchantment in everything that this word can produce, provoke, en-
chant and give meaning to our project of life. 

Keywords: teacher training, mediation, art teaching, interdisciplinari-
ty, enchantment.

Ensino de Arte no contexto brasileiro 

Num cenário de muitas crises e incertezas, oriundas de deslizes 
econômicos e políticos brasileiros, que refletem diretamente na educa-
ção e na cultura, o campo da arte tem sofrido de várias formas. Pergun-
tar se o ensino de artes está em perigo nos leva a uma contextualização 
necessária.

No Brasil, desde 2016, com a proposta de Reforma para o Ensino 
Médio pelo Ministério da Educação, por meio da Medida Provisória 
MP746, dentre outros prejuízos, veio à tona o risco das Artes deixa-
rem de ser componente obrigatório no currículo escolar. A proposta1 
foi apresentada em setembro de 2016 e deu origem a uma série de ocu-

1  A Medida Provisória 746/2016 apresentada pelo Ministério da Educa-
ção ao Congresso Nacional representou um retrocesso, principalmente para os 
jovens de escola pública, pois implementou duas mudanças para a legislação 
educacional brasileira: uma, sobre a organização pedagógica e curricular do 
ensino médio, que teve parte de sua carga horária dividida em opções forma-
tivas; a outra, sobre as regras dos usos dos recursos públicos para a educação. 
A Medida Provisória também alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), Lei 9394/96, em outros pontos com relação ao currículo. 
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pações2 das escolas pelos estudantes e, no caso das artes, iniciou um 
movimento de mobilização para a manutenção da obrigatoriedade do 
ensino da Arte na escola. A partir da proposta de Reforma do Ensino 
Médio, os docentes e técnicos do Centro de Artes da UFPel redigiram 
um Manifesto3 repudiando o que foi apresentado na MP 746, principal-
mente no que se referia à retirada da obrigatoriedade do ensino de arte 
nos currículos do Ensino Médio.

Na Universidade Federal de Pelotas, junto a um movimento na-
cional de greve geral – por melhorias no ensino e contra a Proposta de 
Emenda Constitucional PEC 241, que previa mudanças na economia e, 
decorrente destas, a redução de investimentos do governo em saúde 
e educação para os próximos vinte anos, a partir de 2016, – o Centro 
de Artes mobilizou toda a comunidade acadêmica com o movimento 
denominado Re-existência. Tal movimento teve como objetivo propor a 
reflexão e a luta pela permanência da Arte na escola, pela sobrevivência 
dos cursos de licenciatura (formação de professores) oferecidos pelas 
universidades públicas, e pela valorização das instituições de ensino 
público. 

O movimento de Re-existência, organizado por professores, téc-
nicos e estudantes do Centro de Artes da UFPel fez palestras, eventos, 
oficinas dentro e fora da UFPEl, nas escolas de ensino Fundamental e 
Médio, bem como realizou manifestos na rua e na imprensa da cidade 
de Pelotas.

2  A respeito das ocupações nas escolas e sobre a greve nas 
universidades federais em 2016, vide in: http://www1.folha.uol.com.
br/educacao/2016/10/1826548-brasil-tem-1154-unidades-de-ensino-
ocupadas-por-alunos-diz-entidade.shtml; http://agenciabrasil.ebc.com.
br/educacao/noticia/2016-10/mais-de-mil-escolas-do-pais-estao-ocupa-
das-em-protesto-entenda-o-movimento; http://www.andes.org.br/an-
des/print-ultimas-noticias.andes?id=8481
3  Conteúdo do Manifesto: “O Centro de Artes da UFPel vem a público 
manifestar seu repúdio à Medida Provisória de reformulação do Ensino Médio 
(publicada no Diário Oficial da União em 23 de setembro de 2016), que prevê a 
retirada da obrigatoriedade do ensino de arte dos currículos do Ensino Médio. 
Entendemos que a MP 746/2016 significa um retrocesso em relação não só ao 
ensino das artes na escola, mas que implica, como consequência, na redução do 
pleno desenvolvimento de cada cidadão. Num país continental como o Brasil, 
de enormes riquezas e variação cultural, a Escola ainda é a ponte possível para 
nosso próprio conhecimento, e o mundo como um todo, através da Arte e da 
Cultura. Esta MP retira de cada futuro cidadão importante reserva quanto à 
reflexão crítica e sensível, com a qual também é possível transformar a reali-
dade. A recente MP 746/2016, não discutida com a Sociedade Brasileira, poda 
avanços no que tange à educação e à formação de um modo geral. O Centro de 
Artes da UFPel repudia a MP no seu conteúdo, forma concebida e metodologia, 
sem a devida discussão com os diretamente implicados nesta mudança”. (texto 
divulgado no site da Associação Gaúcha de Arte-Educação).
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Figura 1. Marca do Movimento Re-Existência, criada por Maurício Gonçalves, 2016.

Ao final de três meses, noventa por cento das Instituições de En-
sino Federais tinham aderido à greve em todo o país, contra a PEC 241; 
a MP 746 e ainda contra o movimento da Escola sem Partido (projeto 
de lei que prevê o controle do comportamento do professor em sala de 
aula para que não se posicione de nenhum modo ideologicamente). O 
movimento de greve encerrou em dezembro de 2016, com a votação da 
PEC 241 e da MP 746, com algumas alterações.

Figura 2. Grupo da UFPel e da UERGS no Encontro de Universidades Federais sobre 
Reforma do Ensino Médio, em outubro de 2016, na UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil.

A Medida Provisória, aprovada como Lei 13.415/2017, teve uma 
versão final que retirou o caráter facultativo da Arte no currículo: “o 
ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório da educação básica” (LEI 9.394/96 
artigo 26 § 2º alterada pela LEI 13.415).

Vinculada às mudanças do Ensino Médio estava a concepção de 
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que o mesmo deveria ter por base um currículo nacional. Desde o ano 
de 2013, estava sendo elaborada, pelo Conselho Nacional de Educação, 
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)4 que foi aprovada e publi-
cada em dezembro de 2017.  Com a reforma do Ensino Médio, a área 
de Artes passou a integrar um dos percursos formativos5 a serem ofere-
cidos pelas escolas, dentre os quais o estudante pode optar, de acordo 
com suas intenções de formação futura.

Assim, a Arte passou a integrar a área de conhecimento das Lin-
guagens e suas tecnologias. As conseqüências desta mudança são vá-
rias e em âmbitos diferentes, na escola e na universidade. Uma dessas 
foi reverter o enfoque pedagógico, que estava sendo dado na formação 
de professores no ensino superior, desde os anos 2002. A Resolução 
do próprio Conselho Nacional de Educação (fev./2002) era de que as 
Licenciaturas (cursos de formação de professores) deveriam ser ofere-
cidas de modo separado e diferenciado dos Bacharelados (formam os 
profissionais para atuarem como artistas, no caso da Arte). Deste modo, 
foram separados, no Centro de Artes da UFPel, os cursos de Licenciatu-
ra em Música do curso de Licenciatura em Artes Visuais que, antes de 
2002, eram ofertados na Graduação de Educação Artística, habilitação 
Música ou habilitação Artes Plásticas ou habilitação em Desenho. Além 
de serem oferecidos estes Cursos com projetos pedagógicos próprios, 
a partir de 2003, e maior carga horária nas formações profissionais es-
pecíficas, foram criados, em 2008, os cursos de Licenciatura em Teatro 
e Licenciatura em Dança. Cada professor destas áreas (Música, Artes 
Visuais, Dança, Teatro) é formado para atuar em sua área específica e 
não para atuar com conhecimentos e habilidades um do outro. 

Com a Reforma do Ensino Médio, a área de conhecimento das 
Linguagens exige que o professor de Artes na escola seja capaz de tra-
balhar conteúdos de todas as linguagens da arte, voltando, de certa 
forma, ao que nos anos 1970 se chamava de “professor polivalente”. O 
resultado é um embate conceitual nas universidades, principalmente 
porque se concebe que um professor de Artes Visuais não tem que sa-
ber Teatro ou Música. Claro está que a intenção é reduzir a capacidade 

4  “A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de 
caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendiza-
gens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 
e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo 
aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 
1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996”. 
Documento disponível em:  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=down-
load&alias=85121-bncc-ensino-medio&category_slug=abril-2018-pdf&Ite-
mid=30192. 
5  A Lei 13415/2017 divide o conteúdo do Ensino Médio em duas par-
tes: 60% para disciplinas comuns a todos, a serem definidas pela Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC), e 40% para que o aluno aprofunde seus 
conhecimentos em uma área de interesse, entre as opções Linguagens, 
Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Ensino Profissional. 
As escolas devem oferecer pelo menos duas destas áreas para que o aluno opte.
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formadora das Universidades, para além da redução de recursos, in-
vestimentos nas áreas das Artes, o que se apresenta como prognóstico é 
um esvaziamento de cursos porque o mercado de trabalho dos profes-
sores de artes está sendo reduzido. Não haverá vaga específica nas es-
colas para professor de Música, professor de Teatro, etc., enfim, aquele 
que consegue a vaga de Artes terá que dar conta de todo o conteúdo nas 
várias séries escolares.

O que nos resta fazer? No Centro de Artes o resultado deste mo-
vimento de Re-existência foi o fortalecimento entre professores e alu-
nos das diversas áreas, dezessete cursos são oferecidos nesta unidade, 
numa abordagem mais interdisciplinar em eventos, projetos de exten-
são, pesquisa e, ainda, na organização das disciplinas.

É preciso resistir, lutar, re-existir para que a Arte se mantenha na 
escola e cada vez mais se fortaleça. E não será na solidão e no isolamento 
que esta força vai se estabelecer, mas com muita contaminação: conta-
minar com vontade, entusiasmo, envolvimento, até termos muita sede 
e muita vontade de arte! Uma das maneiras deste entusiasmo acontecer 
é apostar na articulação das disciplinas, também na escola, com um tra-
balho interdisciplinar, de troca e de envolvimento. E o professor de arte 
será mediador, provocador, instigador deste arrebatamento. 

A mediação interdisciplinar e encantadora da arte é um dos 
caminhos para confirmar a necessidade do ensino da arte na escola. 
Encantadora porque portadora de entusiasmo, felicidade, curiosidade, 
surpresa e muito ânimo para criar novas possibilidades, novos olhares, 
novas magias criadoras de arte.

Mediação como ação interdisciplinar

Uma das demandas da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB 
9.394/96) é a visão de um trabalho mais colaborativo e interdiscipli-
nar na escola, que é também apresentado nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, principalmente na parte que trata dos “temas transversais”, 
pois indica que a interação das disciplinas resultaria num modo melhor 
de abordá-los: “As diversas dimensões de tempo só são compreendidas 
em todas suas complexidades pelo acesso dos alunos a conhecimentos 
adquiridos ao longo de uma variedade de estudos interdisciplinares 
durante sua escolaridade”.  (BRASIL, 1998, p. 97).

Ivani Fazenda (1998) define a interdisciplinaridade como uma 
troca entre saberes e toma como base desta metodologia um projeto 
de educação. Para ela não existe diferença entre projeto de educação e 
projeto de vida. O modo como os professores vão atuar em sala de aula, 
individualmente ou em grupo, depende de sua concepção de educação 
e esta será o ponto de apoio para a criação das relações com as outras 
disciplinas. Segundo Ivani Fazenda, toda aula é um projeto criador. A 
partir do esboço, de um plano em rascunho, da construção de um pro-
jeto, é possível pensar-se numa linha metodológica de pesquisa. 

Qual a vantagem de uma ação interdisciplinar na escola? De um 
lado, o movimento do compartilhar experiências, necessidades, angús-
tias docentes, e o próprio encontro que motiva, entusiasma um ao ou-
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tro. De outro lado, motivar o estudante com desafios criadores, porque 
uma aula que tenha um tema para pesquisa é mais instigadora do que 
a que apresenta dados prontos. 

Na realidade, trata-se de como concebemos a relação com o co-
nhecimento e que a Arte permite conhecer e expressar o mundo de 
modo livre e criador. O professor será o mediador que torna possível, 
que instiga este estado de atenção do aluno para o mundo.

Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante 
da questão do conhecimento, de abertura à com-
preensão de aspectos ocultos do ato de aprender 
e dos aparentemente expressos, colocando-os em 
questão. Exige, portanto, na prática uma profunda 
imersão no trabalho cotidiano. (Fazenda, 2002, p.11)

Existem dificuldades para se trabalhar com a interdisciplinarida-
de são de âmbitos epistemológicos; institucionais; psico-sociológicos e 
culturais. Epistemológicos em relação aos professores, à falta de conhe-
cimento do real significado do projeto interdisciplinar, e a ausência de 
formação específica no tema, causa medo, insegurança e acomodação. 
Dificuldades institucionais, no que tange às escolas, pois existem os 
obstáculos das estruturas institucionais rígidas e os orçamentos qua-
se sempre muito limitados. E, quanto às dificuldades psico-sociais e 
culturais, muitas vezes as metodologias de ensino não dão abertura ao 
questionamento. Por isso a interdisciplinaridade demanda uma predis-
posição, uma atitude de abertura para o conhecimento:

Atitude de busca de alternativas para conhecer 
mais e melhor; atitude de espera perante atos 
não-consumados; atitude de reciprocidade que 
impele à troca, ao diálogo com pares idênticos, 
com pares anônimos ou consigo mesmo; atitude 
de humildade diante da limitação do próprio sa-
ber; atitude de perplexidade ante a possibilidade 
de desvendar novos saberes; atitude de desafio 
diante do novo, desafio de redimensionar o velho; 
atitude de envolvimento e comprometimento com 
os projetos e as pessoas neles implicadas; atitude, 
pois, de compromisso de construir sempre da me-
lhor forma possível; atitude de responsabilidade, 
mas, sobretudo de alegria, revelação, de encontro, 
enfim, de vida”. (Fazenda, 1991, p. 14) 

Havendo a abertura, a predisposição para a mediação interdisci-
plinar, o trabalho com o outro e com outros saberes, os passos para a in-
terdisciplinaridade são, conforme Ivani Fazenda, o diálogo e a ação. O 
diálogo é o que configura a troca, o encontro, em que cada um traz algo 
de seu campo de saber e de suas vivências e leva algo do outro, fala e é 
ouvido, mostra a si e desvela o outro. A ação é a base da interdiscipli-
naridade, mas é paradoxal por natureza, porque conta com a mudança 
constante, a incerteza, o que Fazenda (2003) chama de complexidade 
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dos saberes, e necessita do domínio da metodologia da interdisciplina-
ridade (conhecimentos disciplinares, culturais, pedagógicos e práticos).

Nesta metodologia da interdisciplinaridade também existe e é 
imprescindível o planejamento das ações, pois para Fazenda “é tão ne-
cessário e possível planejar quanto imaginar, o que impede a previsão 
do que será produzido, em quantidade ou intensidade” (2002, p.18). 
Ela concebe um planejamento que não seja fechado, fixo, pois é preciso 
trabalhar com a incerteza, a intensidade dos momentos a serem vivi-
dos. Se nos preparamos muito não teremos o prazer da surpresa e do 
inesperado. Planejar com imaginação, sem ver antecipadamente o que 
ainda não está presente. 

Ao falar dos mistérios do mundo e da razão, Merleau-Ponty nos 
diz que precisamos “reaprender a ver o mundo” e que “todo saber se 
instala nos horizontes abertos pela percepção” (2006, p.280). Quem 
sabe, este imaginar, reinventar e reaprender não possa ser provocado 
por um mediador encantado?

Mediação e encantamento

Bendita seja a minha falta, 
Ela que me lança na cena da transformação

Minha falta é plena de ideias e sonhos
Minha falta tem movimento

Todo aquele que cava
Pinta, tece, canta

Sofre de falta
Bendita seja a minha falta

(Ana Paula da Silva)

Quando a desesperança acerca o mundo, precisamos de algo 
inusitado para nos dar ânimo, desacomodar e propor outros caminhos. 
A poesia, a música, literatura muitas vezes servem de motivação para 
nosso movimento de encantar no ensino de arte. Para este artigo, al-
guns teóricos foram utilizados, mas uma estória em especial, A Profes-
sora Encantadora, de Márcio Vassallo, nos trouxe a dimensão de quando 
encantar é uma pedagogia do sensível possível. O autor escolheu ser 
escritor pela inspiração provocada pelo modo de ser de sua professora. 
Um excerto deste texto pode dar noção dessa narrativa:

Maísa era uma professora que olhava para tudo com 
olho de assombro e estranheza. Ela dizia que assombro 
é um susto cheio de beleza e que estranheza é o casa-
mento do estranho com a surpresa. As aulas da Maísa 
eram mesmo assombrosas, estranhas e surpreendentes. 
(...) Mas Maísa se derretia pelas pessoas ainda mais 
que pelos livros. Então a professora contagiava a gente 
com todo aquele derretimento. E dava aula de esticar 



187

suspiro. De olhos fechados, nós aprendíamos a suspi-
rar fundo. E a Maísa suspirava junto com a gente (...). 
Ah e para ninguém atrapalhar a aula com urgências 
sem importância, no lado de fora da porta a professora 
pendurava um aviso: Não entre agora. Estamos suspi-
rando. (...) Ela também nos ensinava a catar perguntas 
novas dentro das histórias, dos versos, das cenas, das 
idéias, das pessoas. Ela dizia que pergunta nova é uma 
que desdobra a gente por dentro. (...) Assim a professo-
ra nos ensinava a diminuir medos no coração, dividir 
silêncio na frente de uma beleza e multiplicar poesia no 
pensamento. (...) E ela nos mostrava que estranho pode 
ser só o que a gente ainda não conhece; que um dia cin-
zento pode ser bonito, por fora e por dentro; que uma 
vida sem perturbações é que nem um mar sem onda; 
que alguém só sabe ensinar quando não consegue parar 
de aprender; que errar também pode ser uma forma de 
caminhar. (VASSALLO, 2010)

Figura 3. Imagem do livro A Professora Encantadora, de Márcio Vassalo.

O encantamento, o espanto, a surpresa, a busca pelas perguntas 
e toda curiosidade em relação ao mundo e ao saber tem suas sementes 
neste lugar, que parece estar lá atrás, no passado, e, na verdade, está 
aqui, dentro de cada um. Mas precisa ser cavocado, para se encontrar 
uma ponta, um elo que desdobre tudo o que deixamos abafados no 
nosso ser. Se o ato de refletir é um desdobrar-se sobre si, o desdobrar 
é ir lá no fundo, na busca dos sentidos primeiros das coisas ou, como 
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diz Merleau-Ponty, atrás de compreender que vejo, por ser a percepção 
um “produto particular de uma atitude de curiosidade ou de obser-
vação. Ela aparece quando, em lugar de abandonar todo o meu olhar 
no mundo, volto-me para este próprio olhar e pergunto-me o que vejo 
exatamente, (...) ela é a resposta a uma certa questão de meu olhar.” 
(2006, p.305)

Martins e Picosque concebem a mediação como uma atitude pe-
dagógica que crie situações para provocar novas significações, de modo 
que “o encontro com a arte, como objeto de conhecimento, possa am-
pliar a leitura e a compreensão do mundo e da cultura.” (2012, p.17)

Considerar a mediação como uma ação de encantamento, envol-
vimento, encaminhamento – e não condução – levar o outro à abertura 
de um estado de atenção para o mundo, como se fosse olhar para o 
nascimento de um novo significado, no momento de seu surgimento, 
isso causa o espanto ou a surpresa do encontro com a origem ou com o 
invento de um novo sentido, um novo saber sobre o mundo. O profes-
sor, como mediador, pode estar entre, no meio, como o fio na agulha 
que se enrola para formar um novo ponto, é preciso ser o elo, motivar 
o estudante para criar, para pesquisar: isso demanda mexer com sua 
atenção e sua curiosidade. No entanto, para provocar o outro a criar, é 
preciso também se colocar partilhando do entusiasmo para criar. 

Nesse sentido, apontamos a noção de encantamento como um 
modo de envolver neste gesto de olhar, fruir, significar e criar novos sen-
tidos na relação de ensino da arte. Como nos diz Bergson, relacionando 
o gesto de criação com o conhecimento, “só se conhece, só se compreen-
de aquilo que se pode, em alguma medida, reinventar” (2006, p.98).

Não é imediato compreender o que estamos vendo, ou tudo o 
que comporta no fenômeno que se manifesta aos nossos sentidos to-
dos e nossa compreensão. Não é de modo instantâneo que a percepção 
toma ciência do que vê, é preciso estar em estado de atenção: “não é 
em alguns meses, não é tampouco, na solidão, que um pintor entra na 
posse de sua visão. Não está nisso a questão: precoce ou tardia, espon-
tânea ou formada no museu, em todo o caso a visão só aprende vendo, 
só aprende por si mesma.” (Merleau-Ponty, 1989, p.281).

Merleau-Ponty compara o surgimento de novos significados 
com o nascimento:

significa um acontecimento, um porvir, uma nova 
‘camada de significação’ no mundo. Nós somos 
acontecimentos, somos novas possibilidades de 
situações (...). Na casa onde nasce uma criança, to-
dos os objetos mudam de sentido, eles se põem a 
esperar dela um tratamento ainda indeterminado, 
(...) uma nova história, breve ou longa, acaba de 
ser fundada, um novo registro está aberto.” (MER-
LEAU-PONTY, 2006, p.545-546) 

Perceber novas camadas de significação do mundo, das coisas, 
como faz a arte, com sua potência de deslocar os sentidos, e a poesia, 
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por exemplo, tem esse poder de nos mostrar outras perspectivas. Pablo 
Neruda, numa de suas últimas obras, o Livro das Perguntas (2008) olha 
para o mundo com o uma curiosidade latente e pergunta: “Que distân-
cia em metros redondos há entre o sol e as laranjas? (...) Quanto dura 
um rinoceronte depois de ser enternecido?”. Quais são as respostas 
possíveis para estas perguntas? Elas não estão neste mundo, mas elas 
existem na potência da criação, e no meio: no processo de encantamen-
to em que mergulhamos para imaginá-las. Provocar o olhar inquiridor 
é nossa tarefa, inspirar novas poesias, provocar outros suspiros pelo 
encantamento da possibilidade de criar, eis o desafio.
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