
RECOMENDAÇÃO Nº 01, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

Recomenda que o Conselho Nacional de 

Educação se manifeste em oposição a MP 

746/2016, que retira as artes da obrigatoriedade 

do Ensino Médio. 

 

O Colegiado Setorial de Dança do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC, 

reunido em Sessão Ordinária, nos dias 22 e 23 de novembro de 2016 e no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 7º do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 

de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21 do Regimento Interno do CNPC, 

publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, resolve: 

 

Recomendar ao Conselho Nacional de Educação a manifestação em oposição à Medida Provisória da 

Educação Nº 746/2016, que trata da reforma do ensino médio, e prevê a extinção da obrigatoriedade 

do ensino da Arte nos parâmetros curriculares. 

 

Exposição de Motivos:  

 

Considerando a Lei 13.278 de 2 de Maio de 2016, que altera o parágrafo 6º do Art. 26 da Lei 9.394 de 

20 de dezembro de 1996, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional referente ao Ensino da 

Arte; 

 

Considerando que, no “processo do ensino fundamental o aluno desenvolverá competências nas 

diversas modalidades da área de arte, nas produções de trabalhos, ao apreciar, valorizar trabalhos 

artísticos de diferentes povos e culturas produzidos ao longo da história, destacando a importância 

metodológica da disciplina no currículo escolar para o ensino de artes envolvendo as quatro 

linguagens, artes visuais, dança, música e teatro.”1;  

 

Considerando que os professores e os profissionais das artes têm realizado adaptações necessárias, no 

espaço disponível da escola e nos materiais de apoio para a realização das atividades de artes visuais, 

música, dança e teatro que requerem que as suas particularidades sejam abordadas ao mesmo tempo 

em que interagem com o currículo, como, por exemplo, desenvolver a criatividade, a sensibilidade e 

autocontrole; 

 

http://serra.multivix.edu.br/wpcontent/uploads/2015/06/AINSERCAODAARTENOPROCESODEE

NSINOAPRENDIZAGEMNOCONTEXTODOENSINO-FUNDAMENTAL_PED.pdf 

  

 

Considerando que a retirada da obrigatoriedade do ensino de Arte do currículo do Ensino Médio 

impacta, negativamente, na formação de cidadãos aptos a compreender e valorizar a cultura para o 

desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, e ainda na promoção de uma base educacional que 

prepare os futuros fazedores e apreciadores culturais deste país; 

 

Considerando a importância da ampla participação da sociedade na definição de políticas educacionais, 

é inaceitável a promoção de mudanças de tão grande impacto ao setor através de uma Medida 

Provisória, o que configura irremediável dano ao acúmulo de debate público promovido em diversas 

rodadas de Conferências da Educação e também da Cultura em diferentes níveis da Federação; 

 

http://serra.multivix.edu.br/wpcontent/uploads/2015/06/AINSERCAODAARTENOPROCESODEENSINOAPRENDIZAGEMNOCONTEXTODOENSINO-FUNDAMENTAL_PED.pdf
http://serra.multivix.edu.br/wpcontent/uploads/2015/06/AINSERCAODAARTENOPROCESODEENSINOAPRENDIZAGEMNOCONTEXTODOENSINO-FUNDAMENTAL_PED.pdf


Propomos esta Recomendação de oposição ao disposto na Medida Provisória da Educação Nº 

746/2016, que trata da reforma do ensino médio e prevê a extinção da obrigatoriedade do ensino da 

Arte nos parâmetros curriculares, ferindo as legislações anteriores que garantam este direito a todas as 

faixas educacionais, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9.394/96. 

Seguindo o devido procedimento, requer-se a aprovação do presente no Plenário do Conselho Nacional 

de Política Cultural. 
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Colegiado Setorial de Dança 

 


