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RESUMO 
Esse trabalho tem como contexto a situação do Ensino de Artes Visuais na educação 
escolar a partir do golpe sofrido pela educação brasileira com a Reforma do Ensino 
Médio, em 2017. Buscamos pensar a relação entre cinema e artes visuais para 
defender a continuidade qualitativa e digna do ensino de Artes Visuais na educação 
obrigatória, especialmente na educação pública. Apresentamos a Lei 13.006/2014 que 
torna obrigatória a projeção de duas horas mensais de filmes nacionais nas escolas de 
educação básica como carga curricular complementar, refletindo criticamente sobre as 
propostas para a sua regulamentação. 
  
PALAVRAS CHAVE 
Ensino de Artes Visuais – Cinema e Educação - Reforma do Ensino Médio – Lei 
13.006/2014 
 
 
RESUMEN 
Este trabajo tiene como contexto  la situación de la Enseñanza de Artes Visuales en la 
educación escolar a partir del golpe sufrido por la educación brasileña con la Reforma 
de Enseñanza Media, em 2017. Buscamos pensar la relación entre cine y artes 
visuales para defender la continuidad cualitativa y digna de la enseñanza de Artes 
Visuales en la educación obligatoria, especialmente en la educación pública. 
Presentamos la Ley 13.006/2014 que torna obligatoria la proyección de doss horas 
mensuales de películas nacionales en las escuelas de educación básica como carga 
curricular complementar, reflexionando críticamente sobre las propuestas para su 
implementación. 
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Em 2017 fazem 46 anos da conquista da obrigatoriedade do Ensino de Arte na 

educação formal no Brasil, iniciada com a sua previsão legal na Lei de 

Diretrizes e Bases 5.692, de 11 de agosto de 1971. Dessa memória nos 

interessa relevar os últimos 21 anos em que ele se viu garantido pela previsão 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/1996, 

compreendida aqui como um dos principais marcos históricos da constituição 

do campo de ensino de Artes Visuais1, decisiva que foi para a emergência de 

um mercado de trabalho com a criação e a expansão de agências formadoras, 

principalmente no ensino superior, que promoveram a profissionalização 

docente de professores/as de Artes Visuais. 

Essa base da estabilidade legal do ensino de arte como disciplina do currículo 

escolar decorreu, principalmente, da mobilização dos/as arte-educadores/as 

diante do risco de sua eliminação pelas primeiras versões da LDBEN 

9.394/1996 que vinham sendo formuladas desde o início dos anos 1980. Foi do 

contexto de lutas, política e conceitual, destinadas a tornar a arte uma 

disciplina curricular obrigatória, que foi conquistada a obrigatoriedade do 

ensino de artes em toda Educação Básica e que ainda se encontra em vigor no 

tempo presente (ARAÚJO e SILVA, 2007, p. 12). 

Com a denominação Ensino da Arte (compreendendo o ensino de Artes 

Visuais, Música, Dança e Teatro), que substituiu a nomenclatura Educação 

Artística (consagrada pela LDBEN Nº 5.692/1971, na concepção de atividade 

educativa), conquistou-se o status de disciplina. Essa conquista representou o 

reconhecimento das artes como um campo de conhecimentos específicos 

(objetivos de ensino, conteúdos de estudos, metodologia e sistema de 

avaliação), com epistemologia própria, com práticas pedagógicas que deveriam 

introduzir conteúdos relativos à produção artística, história da arte, estética e 

crítica da arte, destinados à promoção do desenvolvimento cultural dos/as 

alunos/as.  

Em 2017, a Reforma do Ensino Médio do governo temer (PMDB), por meio da 

Medida Provisória nº 746 / 2016, transformada em norma jurídica em 

17/02/2017 e convertida na Lei 13.4152, de 16 de fevereiro 2017, tem atentado 
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contra a obrigatoriedade do ensino de Artes no Ensino Médio, tal como para 

Educação Física, Espanhol, Sociologia e Filosofia.  

O impacto do “espírito da lei” já se faz sentir nas redes estaduais de ensino em 

que tem sido forte as interpretações da não-obrigatoriedade das escolas em 

não mais oferecer tais disicplinas no Ensino Médio. Isso se deve principalmente 

ao foco da Reforma na especialização (ela cria a área de Ensino Técnico e 

Profissional com o mesmo peso das quatro áreas de conhecimento já existente 

– Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciência da 

natureza e suas tecnologias e Ciências humanas e suas tecnologias) e na 

flexibilização de disciplinas (ela muda a distribuição dos conteúdos das 13 

disciplinas tradicionais ao longo de três anos previstos para o último segmento 

da Educação Básica). 

Na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), os/as 

professores/as vêm sendo descartados por meio de processos de mudanças 

aleatórias em suas licenças para lecionar. O relato abaixo da professora Flávia 

Lopes exemplifica o que anda ocorrendo no SEEDUC-RJ: 

Sou professora de Artes do Estado há 10 anos. Nesse 
tempo fui acompanhando as mudanças e a morte 
anunciada da disciplina. O estado começou a atender só 
o Ensino Médio e há alguns anos que o ensino de artes 
passou a ser obrigatório somente no 2°ano.  
Professores de artes sem salas de aula ficam como 
"articuladores", isso significa fazer qualquer coisa na 
escola menos Arte. 
Hoje (13/06/17) tive que me apresentar na regional...  
Diálogo com a funcionária que me atendeu, e eu, a 
professora de Artes. 
Ela: Não temos mais lugar pra você como professora de 
artes. 
Eu: Posso continuar na minha escola como 
"articuladora"? 
Ela: Não. Você vai ser habilitada e pode dar aula em 
outras disciplinas. 
Eu: Oi? Eu não quero dar aula em outras disciplinas. Sou 
contra e... 
Ela: (sorrindo) Olha, estou vendo aqui que você já é 
habilitada em inglês. Você vai dar aulas de inglês então.  
Eu: Como assim? É claro que não vou!!! Quem disse que 
sou habilitada? 
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Ela: A equipe técnica habilitou você. Talvez tenha no seu 
diploma algumas horas de inglês... 
Eu: Olha só... Tenho um diploma de artes cênicas - 
Interpretação teatral e outro de licenciatura em Teatro 
Educação e com certeza nenhum deles tem inglês. E eu 
sou horrorosaaaaa em inglês e eu odeio inglês e eu NÃO 
quero fazer isso!!! 
Ela: Então você vai dar 4 horas de arte no Rio das 
Pedras. E vai ter que ... 
Eu: Mas isso é ilegal!!! Vocês não podem fazer isso. 
(Acabei falando da minha situação com os cuidados com 
o Marcos, e toda a questão da leucemia, mostrei todos os 
papéis do hospital com as necessidades dele e da 
necessidade de um acompanhante... Expliquei que ele só 
pode contar comigo...). Enfim... 
Ela: Então, aceita boba. Você pode dar aulas de inglês do 
lado da sua casa, no Catete. Resolve seu problema com 
seu marido. 
Eu: (Já exausta da burocracia, exausta do Estado e 
exausta de toda essa merda que temos que engolir disse 
que não) NÃOOOOOO. Eu não sou professora de 
inglês!!! Isso é um absurdo!!! 
Ela: E português?... Dá de português então... 
Eu: (Rindo e já chorando ao mesmo tempo...) Eu não vou 
dar aula de inglês e nem de português. Eu sou contra 
isso!!! Não vou fazer isso!!! Eu vou no Sindicato. 
Ela: Pode ir, mas agora é assim. Eu estou querendo te 
ajudar. Não adianta você não querer. Você está habilitada 
para inglês, o sistema vai te colocar em alguma escola e 
se você não for vai receber falta!!!” 3 

 

Entendemos que o golpe político-jurídico neoliberal cometido no Brasil em 

2016, em nome da racionalização dos recursos públicos (com congelamento 

de gastos, precarização dos serviços públicos, limitação da liberdade de 

pensamento e retrocesso das políticas sociais), se estendeu à educação 

obrigatória e vitimou o ensino de Artes Visuais na educação pública, 

especialmente no ensino médio. Ele promoveu expectativas escolares 

vinculadas à empregabilidade e causou um efeito no senso comum escolar 

destinado a desqualificação simbólica das disciplinas compreendidas como não 

significativas para a qualificação da força de trabalho - principalmente, Artes, 

História, Sociologia e Filosofia. 

A principal inventAÇÃO para o enfrentamento dessa situação é a luta pela 

continuidade qualitativa e digna do ensino de Artes Visuais em toda a 
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Educação Básica, com caráter obrigatório, especialmente na educação pública, 

buscando formas legais de efetivação do ensino de Artes em todos os anos do 

Ensino Médio, com o mínimo de dois tempos de aula semanal. Foi dessa forma 

que nos posicionamos ao criarmos um grupo no facebook (disponível em: 

https://www.facebook.com/groups/300399110331758/) para refletir 

coletivamente multiplicando críticas e propostas diante da referida 

Reforma/Golpe.  

A seguir, apresentamos algumas considerações sobre o ensino de Artes 

Visuais na escola e outras possíveis inventAÇÕES. 

As Artes Visuais na escola   

Enquanto disciplina, o ensino de Artes Visuais tem sobrevivido na grade 

curricular das escolas resistindo, por um lado, ao estigma de um passado 

recente que a condena a ser uma "matéria sem matéria" 4 e, por outro lado, 

enfrentando compreensões contemporâneas que, mesmo reconhecendo a sua 

dimensão cognitiva, acusam inconsistências enquanto "matéria imanente a 

todas as ciências”.  Inseridos/as nesse quadro, seus/suas agentes são 

convocados/as a retomarem constantemente as questões sobre "o que é a 

arte, para que serve, por que existe, por que precisa ser ensinada" (ZORDAN, 

2010, p. 10). 

Apoiado nas concepções do ensino de artes denominadas como pós-

modernistas 5 (BARBOSA, 1998, 2002; RICHTER, 2001; EFLAND, 2005), os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (PCN-Arte), lançados em 1998, 

procuraram retirar o caráter da polivalência da disciplina e passaram a 

considerar a Música, as Artes Visuais, o Teatro e a Dança como linguagens 

artísticas autônomas dentro do ensino de arte. Segundo Barbosa:  

Na escola, as artes devem ter seu espaço específico como disciplinas no 

currículo, embora ensinadas por meio da experiência interdisciplinar, mas 

também lhes cabe transitar por todo o currículo, enriquecendo a aprendizagem 

de outros conhecimentos, as disciplinas e as atividades dos estudantes (2008, 

p. 24-25). 6 

https://www.facebook.com/groups/300399110331758/
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Entretanto, de acordo com Basbaum (2007), entendemos que o processo de 

autonomização da arte só se mantém pelo intercâmbio constante com o meio 

externo. Para ele, a impossibilidade de pensar a arte contemporânea em 

termos de “pureza visual” 7, de um campo “absolutamente autossuficiente e 

completamente isolado de outras áreas” não implica em  

negar a existência de uma potencialidade própria da visualidade, uma 

autonomia irredutível do visível, enquanto portadora de uma ordem própria de 

construção do real; mas sim perceber, paradoxalmente, que a única 

possibilidade concreta de afirmá-la é poder construí-la em uma relação aberta 

de trocas com o seu lado de fora, sua parte outra, heterogênea (2007, p. 18-

19).  

Canclini (2012) se refere à arte contemporânea como órfã das metanarrativas 

criticadas pelo pós-modernismo e se vê diante de impossibilidades cada vez de 

prosseguir dando respostas universalizantes. Para esse autor, encontramo-nos 

em uma época da pós-autonomia da arte em que se verifica um deslocamento 

da preocupação com a sua ontologia para uma perspectiva tipicamente 

antropológica de realização do “giro etnográfico” em busca de conhecer 

aqueles que em diferentes culturas são chamados de artistas.  

Dessa forma, seu pensamento se aproxima ao de Geertz (1997) que advertiu 

sobre a inadequação de pensar a arte separando forma e conteúdo, isolando a 

manifestação estética da localidade concreta na qual esta se forma. Segundo 

esse antropólogo estadunidense, em qualquer sociedade a definição de arte 

nunca é totalmente intra-estética, pois o processo de atribuir aos objetos de 

arte um significado cultural é sempre um processo local e, na maioria das 

sociedades, a definição de arte só é marginalmente intra-estética (GEERTZ, 

1997, ps. 146, 148, 150 e 179). 

Em outras palavras, como coloca Belting (2012), não há mais como continuar 

com o antigo enquadramento ocidental da história da arte, pensado para uma 

concepção de arte fundada exclusivamente como uma invenção 

universalizante‐ocidental, baseada na autonomia da arte, como se esta 

estivesse imune às outras histórias. 
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No sentido assumido aqui, de acordo com Zordan (2010), o ensino de Artes 

Visuais configura um campo de natureza transdisciplinar – existente não 

apenas no âmbito plástico, gráfico, pictórico, como também no musical, cênico 

e, principalmente, poético; mas, em função dos propósitos desse artigo, 

especialmente audiovisual –, atravessado por teorizações clássicas, críticas, 

marxistas, estruturalistas e culturalistas, que configuraram um palimpsesto 

portador de um tipo de “conhecimento outro, insuficiente, estranho, 

desestruturado, miscigenado, experimental, frágil” (Ibidem, p. 13). 

No campo do ensino de Artes Visuais8, o entendimento da arte pós-autônoma 

encontra eco nas ideias do arte-educador estadunidense Michael Parsons 

(2005) que tem apostado na concepção do saber transdisciplinar da arte e no 

conceito de currículo que integre essa disciplina com as demais.  

Ele diferencia as disciplinas escolares como “bem-estruturadas” e “mal-

estruturadas”. No primeiro caso, ele dá o exemplo da Física e da Química que 

possuem um pequeno número de ideias básicas essenciais para identificá-las 

em sua especificidade. No segundo caso, se encontra a arte considerada entre 

aquelas que sofrem da falta de coerência interna, pois muitas de suas ideias 

importantes não são específicas da área e não possuem regras que sempre 

funcionem.   

Essa compreensão propicia subverter o conhecimento disciplinar sustentado 

pelo conceito de arte pura e promover práticas educativas que conjuguem 

experiências de atelier com experiências de vida (saberes artísticos 

atravessados por histórias de vida), apostando-se no emprego de narrativas de 

histórias de vida dos sujeitos para trabalhar com a ideia de arte expandida para 

além das cores, formas, texturas, elementos gráficos e composicionais das 

obras dos artistas. Dessa forma, podem-se estabelecer interlocuções entre as 

artes e entre elas e outras áreas de conhecimento e temas do mundo atual 

(COUTINHO, 2010).  

Nesse sentido, buscamos contribuir com alguns apontamentos sobre a relação 

entre Artes Visuais e o Cinema como outras inventAÇÕES possíveis.  

Queremos pensar e propor uma reflexão grávida de propostas, como uma 
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alternativa das Artes Visuais ocupar e impregnar o espaço escolar em diálogo 

com outras artes e com outras disciplinas. Não só em caráter emergencial, mas 

para estreitar e consolidar um trabalho conjunto e integrado para produção 

colaborativa e compartilhamento de conhecimentos e sensibilidades 

audiovisuais.  

Para tanto, encontramos na Lei 13.006/2014 um terreno fértil para esse 

propósito.   

A lei 13006/14 e um outro modo das Artes Visuais ocupar o espaço 

escolar em tempos de golpe 

Consideramos que o cinema dialoga dialoga com estreita intimidade com 

outras artes, especialmente com as artes visuais, com a qual compartilha a sua 

matéria-prima: o real, a luz, a cor, a materialidade mesma das coisas do 

mundo. Pensar nesse vínculo se faz necessário em particular, depois da 

sanção da Lei 13.006/14, do dia 26 de junho de 2014,  que acrescenta o § 8º 

ao artigo 26 da LDBEN 9.394/1996, para obrigar a exibição de filmes de 

produção nacional nas escolas de educação básica.  

O Projeto de lei do Senador Cristovam Buarque (PL 185/08), percorreu uma 

longa estrada, cercado de resistências que foram desaparecendo nos últimos 

passos. Um dos debates levantou a questão sobre se a exibição de filmes 

deveria ser parte do currículo complementar integrado à proposta pedagógica 

da escola ou ser tratado como conteúdo programático da disciplina “Arte”, onde 

a exibição de filmes nacionais seria apenas um indicativo e não uma 

obrigatoriedade. Em 05 de junho de 2014, um substitutivo relatado pelo 

senador Cyro Miranda, que modificava a matéria da Lei nessa direção, foi 

rejeitado. Com os cumprimentos ao autor da Lei original, Cristovam Buarque, o 

projeto 185 de 2008 foi a sanção em sua primeira redação: “A exibição de 

filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar 

integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória 

por no mínimo duas horas mensais.” Em 09 de julho de 2014 a Presidenta 

Dilma transforma o projeto na Lei nº 13.006 de 2014, sancionada em 26 de 

junho (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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2014/2014/lei/l13006.htm).  

Durante o trâmite da lei, o senador a justificou conferindo um lugar especial à 

necessidade de apoiar a indústria cinematográfica nacional. O parlamentar 

explicou que "a única forma de dar liberdade à indústria cinematográfica é criar 

uma massa de cinéfilos que invadam nossos cinemas, dando uma economia 

de escala". A parte mais pedagógica da justificativa indicou que 

A ausência de arte na escola, além de reduzir a formação dos alunos, impede 

que eles, na vida adulta, sejam usuários dos bens e serviços culturais; tira 

deles um dos objetivos da educação, que é o deslumbramento com as coisas 

belas. O cinema é a arte que mais facilidade apresenta para ser levada aos 

alunos nas escolas. O Brasil precisa de sala de cinema como meio para 

atender o gosto dos brasileiros pela arte e ao mesmo tempo precisa usar o 

cinema na escola como instrumento de formação deste gosto. 

Para ele, “os jovens que não tem acesso a obras cinematográficas ficam 

privados de um dos objetivos fundamentais da educação: o desenvolvimento 

do senso crítico”.  

Cabe destacar que o senador não definiu que filmes devem ser exibidos nas 

escolas, nem como eles devem ser escolhidos. Ele também não fez referência 

a quem deverá custear sua aquisição, infraestrutura e dispositivos de execução 

da Lei. 

Em 2015, foi criado um grupo de trabalho para tal fim chamado GT de CINEMA 

NA ESCOLA 9, com o propósito de elaborar uma proposta para 

regulamentação da Lei e encaminhá-la ao Conselho Nacional de Educação 

(MEC).   

O documento elaborado se propõe a pensar a formação audiovisual como uma 

ampliação da cultura escolar, como uma forma específica de conhecimento e 

experiência, atualmente também entendida apenas como uma linguagem 

artística, polissêmica, que abrange as diversas formas de leitura de mundo, 

sensibiliza o intelecto e amplia as formas de produção colaborativa de 

conhecimento.  
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Com essa compreensão são sugeridas medidas a curto, médio e longo prazo, 

atravessando os entes federados, no que diz respeito aos processos de 

formação inicial e continuada de professores nos diferentes níveis de ensino e 

de agentes educativos e culturais. Os/As autores/as partem do entendimento 

de que a formação docente não se esgota no âmbito da educação formal, 

tendo em vista a alta complexidade de todo o processo formativo, 

notadamente, daqueles que tensionam saberes e práticas de diferentes 

campos do conhecimento. O documento aposta na consolidação das parcerias 

já existentes entre universidades, escolas de educação básica, cineclubes e 

toda uma variada e extensa gama de instituições e iniciativas que compõem 

este processo formativo, bem como do estabelecimento de novas redes de 

formação.  

No presente trabalho, queremos estar em consonância com o espírito dessa 

proposta de regulamentação da Lei 13006/14, quando afirma a perspectiva de 

se trabalhar com obras audiovisuais na escola  enquantoexperiências estéticas 

portadoras de conhecimento próprio, em diálogo com diferentes conhecimentos 

disciplinares, em espaços e tempos diferenciados, que podem atravessar o 

horário de turno e/ou contra-turno, no formato de aula, cineclube, e inclusive, 

oficina de produção audiovisual, em convergência com a diversidade 

tecnológica que potencializa o acesso e compartilhamento da produção 

audiovisual brasileira.  

Mais do que um processo de alfabetização audiovisual com cinema nacional, 

podemos pensar em um processo de multiletramento audiovisual; ou melhor, 

em um processo específico de conhecimento por descoberta e invenção. A tela 

(do cinema ou da câmera) sempre nos mostra o mundo que está dado a ver e 

as possibilidades de alterá-lo. Isso é verdadeiramente transformador nos 

modos de ver e habitar o mundo.  O cinema na escola coloca, entre outras 

questões, as visualidades que temos e aquelas que pretendemos construir com 

a educação escolar. Desejamos que o encontro da escola com o cinema, 

amparado pela Lei 13.006/2014, que terá como cenário fundamentalmente a 

escola, possa congregar, na sua realização, prioritariamente os/as 

professores/as, mas também autoridades escolares, coordenadores/as, 
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funcionários/as, estudantes e responsáveis, envolvendo os bairros e as 

comunidades onde estão inseridos no planejamento pedagógico e na execução 

das tarefas necessárias para seu andamento.  

No documento em foco é lembrado que a Lei define que a exibição de filmes é 

componente curricular complementar ao projeto escolar e obrigatória. Por isso 

deve ser inserida na formação integral dos sujeitos da educação básica pela 

parte diversificada do currículo, considerando-se as características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e dos/as educandos/as.  

Encontramos aí um novo desafio: uma proposta de formação dirigida 

prioritariamente aos/às professores/as, mas aberta a toda a comunidade 

escolar interessada em participar, com intuito de valorizar e respeitar a 

organização do trabalho docente e considerar a intensificação de sua  atividade 

a partir das novas demandas exigidas para a escola na contemporaneidade. 

Assim, a proposta da implementação da Lei 13.006 /2014, bem como da 

necessária formação docente para tal objetivo, precisa ser cumprida dentro da 

carga horária do/a professor/a fazendo com que os/as estudantes de todos os 

anos cumpram a Lei, variando a exibição de duas horas de cinema nacional 

seja como uma ação específica das artes, ou como prática em diálogo com os 

conteúdos de outras disciplinas do currículo. 

Em relação a viabilidade dessa Lei hoje, algumas informações disponíveis 

colocam novos desafios, a saber: 

A realidade escolar que apresenta o censo escolar de 2014 do INEP mostra 

que existem 188.673 escolas (públicas e particulares) no país. Dessas, 

115.445 (61%) delas possuem internet, sendo que apenas 95.454 (51%) 

possuem banda larga. São 84.601 (45%) laboratórios de informática 

disponíveis. Sobre os equipamentos de exibição, temos: 146.603 escolas 

(78%) com aparelho de DVD e 152.807 (81%) com televisores.  

O aspecto estrutural é apenas um dos problemas quando se pensa sobre a Lei. 

Esses dados nos colocam o tremendo desafio de qualificar a infraestrutura e as 

condições  de aparelhamento que permitam condições básicas de exibição 
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com qualidade de imagem, som e climatização. Além disso, devem ser 

consideradas as tecnologias assistivas de audiodescrição e closed caption. 

Ainda sobre o documento, faz-se necessário destacar que ele apresenta uma 

ênfase para a produção nacional, especialmente aquela invisibilizada pelo 

mercado. Do ponto de vista da seleção dos filmes é sugerido que circule um 

vasto universo de outras imagens realizadas no país, aquelas que refletem 

nossa diversidade étnico-racial, geográfica, cultural, social, e que não 

representam a força hegemônica e centralizadora dos grandes conglomerados 

midiáticos e as agências de comunicação. Para os/as membros/as do GT 

CINEMA ESCOLA são as produções independentes, amadoras, coletivas, 

financiadas ou não pelo Estado, aquelas que certamente revelam as 

contradições e contrastes do nosso povo, reconhecendo as nossas diferenças. 

Desse modo, o GT sugere formas colaborativas de organizar o que já existe; 

de tornar visível o que já é público; de enunciar os direitos de todos e todas ao 

acesso desses filmes já produzidos; de garantir a integridade dos espaços já 

existentes para que os encontros entre o cinema e a educação sejam frutíferos. 

E, sobretudo, busca formas abertas e múltiplas de autonomia para os/as 

professores/as e toda a comunidade escolar, garantindo que a inclusão do 

cinema brasileiro nas escolas seja orgânica e responsável, atenta ao caráter 

ético, estético e político do cinema e da educação brasileira.  

Reflexões finais 

Entendemos que as Artes Visuais na escola precisam ocupar o espaço 

curricular de duas horas semanais em todos os níveis de ensino. Nós 

apostamos que parte dessa carga pode incluir para diferentes turmas as duas 

horas mensais de cinema brasileiro exigidas, no mínimo, por esta Lei, de modo 

que alcancem todos os alunos e alunas da escola, envolvendo todas as áreas 

do ensino, já que para o cumprimento da Lei, atividades optativas não a 

contemplam.  

Para além da exibição, é preciso reconhecer que atualmente o acesso à 

tecnologia móvel possibilital que todo espectador seja um produtor audiovisual. 
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Por isso, sugerimos que dentro desse espaço que o cinema abre na escolar, 

introduzindo outros espaços e tempos, ele também possa abrir um universo de 

experiências de inventAÇÕES em que o mundo apareça desnaturalizado, seja 

na tela de projeção ou no display da câmara. Um mundo que se inventa a cada 

enquadramento, a cada escolha da distância ou do ângulo que definimos, pois 

cada vez que fazemos uma imagem construimos um ponto de vista e nos 

posicionamos por meio de um gesto que é estético, mas sobretudo, ético, 

político e pedagógico. Esse mundo que vemos não é dado, é produto de 

infintas escolhas, que como na tela do cinema parecem naturais, únicas. Basta 

imaginar que toda tela já foi branca e que as imagens que nela se projetam 

resultaram de escolhas para pensar o mundo e nos encorajar a olhar para ele 

com vocação de autoria para alterá-lo. Um mundo que precisa ser sonhado de 

olhos abertos, para poder reinventá-lo e ocupá-lo coletivamente de um modo 

mais justo e solidário. 

 
 
Notas 

                                                 
1 

Nesse trabalho referimo-nos especificamente ao ensino de Artes Visuais. Antes da LDBEN nº 9.394/96 
(A nova versão encontra-se disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm), utilizava-
se o termo Artes Plásticas. Entretanto, com a crescente utilização de novas mídias em instalações e vídeo 
instalações, essa terminologia que se identificava com a pintura, a escultura e outras linguagens artístico-
visuais antigas, foi substituída por Artes Visuais. O novo termo passou a abranger as novas tendências da 
arte contemporânea que utilizam procedimentos inusitados e que transcendem às práticas artísticas 
tradicionais, conformando-se em manifestações artísticas denominadas performance, instalação, site 
specific, entre outras. Em 2005, a pedido da Federação de Arte-Educadores do Brasil – CONFAEB, o 
Ministério da Educação modificou as Diretrizes Curriculares Nacionais para substituir a nomenclatura da 
área de conhecimento de “Educação Artística” para “Arte”, e a disciplina passou a ser lecionada com base 
na formação específica plena em uma das linguagens: Artes Visuais, Música, Dança e Teatro. Segundo 
Tourinho (2005), na literatura desse campo  de ensino as denominações mais comumente utilizadas são 
Ensino de Arte e Arte-Educação. 
2 

De acordo com a Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 (disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm) a previsão legal para o ensino 
de Artes passou a vigorar com a seguinte redação: “O ensino da arte, especialmente em suas expressões 
regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica.”   A referida Lei manteve 
ainda os termos do art. 26, § 6

o
, definido pela Lei 13.278, de 2 de maio de 2016 (Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13278.htm), e define que: “As artes visuais, a 
dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 
2

o
 deste artigo.” A destacar a perda de sua previsão como disciplina destinada ao “desenvolvimento 

cultural do aluno”, aspecto que por si só enseja um outro espaço para reflexões.  
3 

fornecido pelo coletivo “Arte - Mudança Já” que reúne cerca de duzentos professores/as de artes da 
Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro.  Para saber sobre esse Coletivo acesse os links a seguir: 
https://www.facebook.com/events/274284629592196/ e https://www.youtube.com/watch?v=n50KhZf-EL0 
4 

Sentido decorrente da primeira experiência do ensino de artes na educação escolar, proveniente da Lei 
de Diretrizes e Bases 5.692, de 1971, quando funcionou como Educação Artística. No Brasil, de modo 
diferente do sentido atribuído em outros países, o termo Educação Artística tem associação com uma 
concepção de ensino espontaneísta e polivalente que marcou pejorativamente a história dessa disciplina 
escolar nos anos 1970 e 1980. Essa experiência configurou a disciplina como espaço-tempo recreativo e 
de atividades decorativas/ornamentais, existente na escola para que os/as estudantes descansassem do 
cerebralismo exigido nas disciplinas de excelência, especialmente aquelas de cunho científico.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm
https://www.facebook.com/events/274284629592196/
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5 

A história do ensino das artes no Brasil comporta tradições educativas que surgiram em diferentes 
momentos históricos, mas que ainda continuam ativas. Elas convivem e disputam por significados na 
educação escolar a partir de aspirações educacionais muito distintas. São elas: o ensino tradicional, o 
ensino modernista e o ensino pós-modernista. Araujo e Silva (2011) apresentam a seguinte divisão: 
ensino da arte pré-moderno (baseado no ensinamento de técnicas artísticas), moderno (baseado no 
desenvolvimento de atividades artísticas e sem compromisso com processos cognitivos) e pós-moderno 
(baseado no conhecimento). Pontes (2011) inclui o ensino da arte intercultural como uma das vertentes 
da tradição de ensino da arte pós-moderno no Brasil. 
6  

Desde a década de 1980, Barbosa vem diferenciando a interdisciplinaridade da polivalência, 
defendendo que esta consiste na determinação de um/a mesmo/a professor/a várias linguagens artísticas 
(ensinar Música, Teatro, Dança, Artes Visuais), e inclusive Desenho Geométrico, no EF2 e EM. A 
interdisciplinaridade consiste na interação de professores/as com competências específicas para o 
estabelecimento de diálogos que transcendam os limites dos campos disciplinares. No campo específico 
de artes propõem-se a intra-disciplinaridade por meio de happening, performance, body art, arte 
ambiental, arte computacional,  instalações , arte na web, etc (BARBOSA, 2008, p. 24). 
7 

Para Basbaum (2007) a autonomia que a arte alcançou na era moderna como campo de conhecimento 
apoia-se na noção de uma “pureza visual”, como um campo da visualidade auto-suficiente e 
completamente isolada de outras esferas.  
8
 O objeto de estudo desse trabalho situa-se num campo de ensino existente antes da Segunda Guerra, 

mas que desde então, com as teorizações sobre a "civilização de imagens", passou a ser chamado de 
Artes Visuais por ter as imagens como o seu objeto. Zordan (2010) o define como um território disciplinar 
desfronteirado e mutante, conformado a partir das drásticas variações conceituais determinadas pela 
diversidade de discursos/enunciados históricos que se fundiram, se sobrepuseram, se aglomeraram e 
produziram mutações que expressam suas mudanças terminológicas (Belas Artes, Desenho, Artes 
Aplicadas, Educação Artística, Expressão Plástica, Artes Plásticas, Arte-Educação ou Arte/Educação, 
Artes Visuais). Essas denominações comportam diferentes discursos e práticas sobre o que se entende 
por arte, por educação e pelo híbrido produzido pelo cruzamento da arte com a educação (ZORDAN, 
2010). 
9  

O Grupo CINEMA NA ESCOLA surgiu no contexto do XIV Festival de Cinema Infantil de Florianópolis, 
com a presença do Secretário do Audiovisual Paulo Roberto Vieira Ribeiro e da secretária Juana Nunes 
Pereira. Esse grupo, composto por representantes do MEC, do MinC e 5 membros da sociedade civil, foi 
dividido em dois subgrupos: uma para abordar propostas de "acesso, distribuição e fomento" e outro para 
pensar sobre "formação docente”. O trabalho realizou-se coletivamente, na SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL - SEFAC durante três encontros nas seguintes 
datas: 27/08/15, 24/09/15 e 28/10/15. Desses encontros surgiu o texto que foi entregue ao conselheiro 
Cesar Callegari, em 04/05/16, no Conselho Nacional de Educação e, infelizmente, ainda não houve 
avanços em termos da sua regulamentação. 
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