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MOÇÃO DE APOIO A CESAR CALLEGARI 
 

 
 

A Federação de Arte-Educadores do Brasil (FAEB) manifesta-se 

publicamente em solidariedade e apoio à renúncia do Professor Cesar Callegari 

da presidência da Comissão Bicameral do CNE encarregada da Base Nacional 

Comum Curricular. Ao renunciar, evidencia a sua discordância com a versão da 

BNCC do Ensino Médio entregue pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação 

no dia 3 de abril deste ano. 

A equivocada, “incompleta e certamente imperfeita” BNCC – citando 

suas palavras na carta de renúncia – configurou-se em profundo desrespeito ao 

ensino da Arte. A versão para o Ensino Médio é aviltantemente pior, ao reduzir, 

autoritariamente, as possibilidades de currículos para a formação dos jovens 

brasileiros. Mas tínhamos confiança na possibilidade de alteração desse 

documento, devido à abertura ao diálogo promovida por V. Sa. frente à 

Comissão encarregada da BNCC.  

Compartilhamos de sua apreensão quanto aos equívocos e “problemas 

insanáveis” da BNCC do Ensino Médio e os consequentes danos à educação 

dos jovens brasileiros, notadamente o aprofundamento das desigualdades.  

Sua carta fortalece o compromisso da FAEB na defesa de uma 

educação de qualidade como direito de todos e nos estimula a seguir exigindo 
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que o MEC reconheça o direito dos jovens a uma educação na qual a arte seja 

essencial.  

Agradecemos a disponibilidade em nos receber no Conselho Nacional de 

Educação, o que renovou nossas expectativas de concretização de efetivas 

mudanças no documento entregue pelo MEC e desejamos felicidades. 
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