CARTA DE SÃO PAULO
Reunidos durante o XXII CONFAEB / Arte/Educação - Corpos em
Trânsito, no Instituto de Artes /UNESP, em São Paulo, de 29/11 a 02/12,
nós, arte/educadores, estudantes, professores e pesquisadores das diversas
áreas e linguagens do ensino das artes, vinculados ao sistema educativo e
cultural nos âmbitos formal, informal e não-formal, que atuamos nas
diversas modalidades e níveis da educação nacional, desde a educação
infantil à pós-graduação, representantes de instituições federais, estaduais e
municipais, públicas, privadas e do terceiro setor, aprovamos em
Assembleia as seguintes reivindicações a serem encaminhadas aos setores,
órgãos e instituições competentes, tendo em vista articular os principais
eixos do movimento da Federação de Arte/Educadores do Brasil - FAEB,
entidade com 25 anos de movimento pelo ensino de artes visuais, música,
teatro e dança nos espaços educativos e culturais formais, não formais e
informais, que se voltam para qualificação da educação cultural, estética e
artística dos cidadãos brasileiros.
 Garantia da alteração do §2º e §6º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 do Projeto de Lei nº 7.032, de 2010 - Apenso PL
Nº4, DE 2011, fixando a obrigatoriedade das Artes Visuais, Dança,
Música e Teatro nas diretrizes e bases da educação nacional, em
substituição ao termo “Arte”;
 Cumprimento da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006
que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Pedagogia, licenciatura, pois ela não esta sendo
atendida em todo território brasileiro;

 Repúdio em relação à prática da polivalência nas escolas brasileiras
que obriga os docentes a desenvolverem ações que não se coadunam
com o conhecimento teórico-metodológico destas áreas de ensino;
 Vigilância em relação aos documentos formulados no âmbito do
poder público sobre a formação docente, currículo, apoio ao ensino e
mediação cultural;
 Atualização das diretrizes curriculares propondo a revisão de
aspectos que contribuem para a distorção do ensino escolar das artes;
 Realização de concursos públicos para docentes especializados nas
linguagens das Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, em
atendimento ao perfil docente ensejado nas orientações curriculares
vigentes;
 Realização de concursos públicos para cargos específicos em
mediação cultural nas mais diversas instituições públicas nos
diversos municípios e Estados da União;
 Incentivo ao aparecimento de espaços para a atuação de profissionais
licenciados em áreas não previstas nas diretrizes curriculares oficiais
e nos PCNs, tais como cinema, design e outras;
 Implementação de políticas voltadas para a profissionalização
docente, formação continuada para especialistas, pedagogos, demais
arte/educadores, além de salário digno e condições de trabalho
adequadas;
 Criação de leis de fomento em âmbitos municipais, estaduais e
federal à mediação cultural, além de editais públicos com rubrica
específica para projetos de experimentação em mediação cultural e
arte/educação;
 Ampliação de possibilidades de criação - nas instituições de ensino
superior públicas federais, estaduais e municipais - de Cursos de
Licenciatura em Artes Visuais, Licenciatura em Música, Licenciatura

em Teatro e Licenciatura em Dança, pela necessidade de atender a
demanda na Educação Básica do ensino desses conhecimentos em
suas especificidades.
 Garantia da manutenção de carga-horária do ensino de arte em
matrizes curriculares, experiências e projetos bem sucedidos
RECOMENDAÇÕES INTERNAS
 Criação de um espaço para divulgação de trabalhos críticos,
pesquisas, dissertações e teses sobre formação permanente por meio
do site da FAEB;
 Elaboração de um Regimento do Congresso Nacional da FAEB /
CONFAEB;
 Manutenção do vínculo com a escola básica na estrutura do
CONFAEB;
 Incentivo à criação de grupos de estudos específicos, favorecendo
trocas e divulgação de pesquisas, dando atenção aos seguintes temas:
Escolinhas de Arte no Brasil, profissionalização do mediador
cultural.
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