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 Comissão Executiva da InSEA , 10-11-2016

Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação do Brasil

A InSEA - Sociedade Internacional  de  Educação Pela  Arte,  é  um organismo afiliado da

UNESCO     cuja missão é a promoção da teoria e da prática da educação através da arte  em todo o

mundo. A InSEA tem várias organizações  associadas ligadas ao ensino das artes na Ásia; Europa;

África; América do Norte, América do Sul e Oceânia, das quais  a Federação de Arte Educadores do

Brasil, país que em muito tem contribuído para as prática e as discussões sobre o Ensino das Artes. 

Foi  com preocupação  que  soubemos  do  Medida  Provisória   nº  746,  editada  em 22  de

setembro   e  publicada   em 23 de setembro de 2016, no Diário Oficial  da União,  pelo governo

federal, que altera a Lei de Diretrizes da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/1996 e   retira a

obrigatoriedade da arte como disciplina na educação formal do ensino médio. 

A InSEA tem acompanhado a luta dos arte educadores brasileiros nas últimas décadas para

conquistar o direito da aprendizagem das Artes Visuais,Música, Dança e Teatro da Educação Básica

 para todos os alunos no espaço escolar, e sabemos das dificuldades sentidas   devido à tendência

histórica  da marginalização da  arte  no  currículo  nas  escolas  brasileiras.  Por  isso  mesmo,

recentemente comemoramos juntos com a FAEB o desfecho favorável do Projeto de Lei 7.032/2010

cuja  aprovação virou  Lei nº 13.278 . Essa lei  torna as quatro linguagens artísticas : artes visuais,

música, dança e drama obrigatórias no currículo da Educação Básica. Uma lei que  colocaria o

Brasil na lista dos países que reconhecem o valor das artes para a formação integral do indíviduo.

Graças às políticas educativas, aos pesquisadores;  educadores e professores de arte o ensino de arte

no Brasil tem-se destacado como um dos mais inovadores na América Latina. No entanto,   parece

que  esta trajetória para um ensino de qualidade pata todos os cidadãos está neste momento em jogo.

Diante  desse  fato,  viemos  manifestar  apoio  para  que  a  obrigatoriedade  das  disciplinas

artísticas não seja retirada  e afirmamos a sua importância na educação para todos, pois que através
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das artes os estudantes adquirem conhecimentos e competências essenciais para a vida tais como: 

 Saber comunicar 
 Persistência e atenção
 Cooperação
 Resolução de problemas
 Auto-regulação
 Pensamento crítico
 Pensamento criativo
 Conhecimento das Culturas
 Conhecimento da  identidade Pessoal e Comunitária
 Consciência e Respeito pela Diversidade
 Desenvolvimento de Valores cívicos/Valores sociais e comunitários

As sociedades do século XXI necessitam de um cada vez maior número de trabalhadores

criativos, flexíveis, adaptáveis e inovadores.  As Artes na Educação  permitem dotar os estudantes

destas capacidades, habilitando-os a exprimir-se, avaliar criticamente o mundo que os rodeia e

participar ativamente nos vários aspetos da existência humana. Tal como é referido do Roteiro da

Educação Artística da UNESCO (2006),  a arte educação ou ensino das artes é também um meio à

disposição das nações para a preparação dos recursos humanos necessários ao aproveitamento do

seu valioso capital cultural. 

Face aos desafios da sociedade atual advogamos a favor do ensino das artes enquanto área

disciplinar  obrigatória nos sistemas de ensino. Esperamos que essa situação seja revertida e que

o Brasil possa continuar a ser um exemplo de empenho para o aprimoramento tanto da prática como

da  teoria  sobre  o  ensino  das  artes  em  diálogo  com  o  contexto  internacional  que  coloca  nos

patamares de desenvolvimento pleno aqueles países nos quais este ensino é valorizado como parte

da formação da cidadania do seu povo.
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