
LOMLOE, un futuro sen arte? 
Por unha Lei Educativa que valore a educación artística 
O proxecto de Lei da LOMLOE, recentemente coñecido, inclúe entre as súas 

principais accións a de recuperar o espírito da LOE, a educación en valores, que 
celebramos. A educación das nosas nenas e nenos, dos nosos mozos, debe incluír unha 
educación ética e responsable que os dote de instrumentos críticos: primeiro, para 
discernir e analizar; e logo, para propoñer discursos novos e alternativos cara ao 
benestar social e á vida en común. Como sinalaba a filósofa Hannah Arendt, debemos 
preservar o novo que cada xeración trae consigo, pois esa novidade pode ser a 
promesa dun mundo mellor. 

Por que é necesaria a educación artística na escola? Porque a utilización 
competente das linguaxes visuais e audiovisuais non se produce de maneira natural. O 
pensamento crítico ou o control na creación de produtos culturais non se produce 
espontaneamente polo mero crecemento psicolóxico ou físico, senón a través de 
procesos de ensinanza. A comprensión do simbólico e o estético esixe a aprendizaxe 
da cultura e precisa da ensinanza a través de experiencias específicas organizadas, 
eficaces e contrastadas. A escola é o único modo que temos de evitar que cada ser 
humano comece desde cero no seu desenvolvemento social. A ensinanza das artes na 
escola é necesaria porque, se se lles ensina, toda as persoas poden aprender a utilizar 
as linguaxes visuais e a crear imaxes intelixentes, sedutoras, belas, críticas e persoais. 

Vivimos nun mundo de imaxes, desde as marquesiñas que nos interpelan nas 
paradas de autobús, desde as series interminables que manteñen a nosa mirada fixa 
nas nosas pantallas de peto, ata as imaxes que producimos –hoxe máis que nunca 
somos produtores diarios de imaxes-, que nos fan sorrir en moitos casos e noutros 
dánannos de xeito irreparable. Por iso, hoxe a educación debe ser consciente da 
urxente necesidade de alfabetización visual nunha cultura fundamentalmente icónica 
que se negue a xerarquizar, tamén visualmente, por xéneros, procedencias e clases 
sociais. Unha cultura visual que distinga mensaxes veraces de trolas. Mirar, coma ler, 
require dunha larga aprendizaxe. Os estereotipos visuais e audiovisuais, os 
trampantoxos que nos rodean, só poden ser rebatidos cunha mirada crítica e 
responsable que unicamente se constrúe a través dunha sólida educación estética, 
visual e audiovisual. 

Antes de ler, apenas nacen, os nenos e as nenas observan e tocan todo ao seu 
redor. Coñecen a través da mirada, as mans, a sensación; aprenden a recoñecerse á 
vez que van coñecendo o mundo. Son cos outros e co mundo. Unha liña fortuíta abre a 
linguaxe da imaxe, e desde os dous anos será o seu vehículo de organización sensorial 
e psíquica. A través do debuxo, da mirada atenta -base da investigación-, estruturan e 
recoñecen, fan os seus conceptos e emocións: comunícanse e recoñécense, senten. A 
través do ritmo, do canto, da danza, da dramatización, poñen o seu corpo no espazo 
que recorren e inauguran un espazo de xogo simbólico que máis adiante se converterá 
no espazo cultural que os relaciona cos outros. As pinturas rupestres non foron froito 
dun anaco de ocio: foron a consecuencia de aprehender aquilo que ás veces lles 
sobrepasaba e da necesidade de estruturar o incomprensible, do mesmo xeito que as 
nenas e nenos de catro anos tratan de comprender o que lles rodea a través dos seus 
debuxos. Logo ven a alfabetización, a escrita e a lectura, pero non substitúe a nosa 
comunicación a través das imaxes, o tacto e o movemento dos nosos corpos. 



Na actualidade, calquera neno ou nena comeza a empregar imaxes moito antes 
que palabras. A arte é un dos piares fundamentais das nosas sociedades. E todos 
debemos ser quen de desfrutala e debemos ser moitos máis quen sexamos os seus 
creadores. 

Hai xa case 60 anos, o psicólogo Bruno Bettelheim sinalaba que a arte, nun 
proceso dialéctico único –porque refire ás experiencias persoais máis fondas feitas 
universais a través dun esforzo disciplinado- pode considerarse como unha das forzas 
máis importantes que unen ás persoas sen baleiralas do único e individual que cada 
unha posúe: “(A arte) lles permite compartir con outros aquilo que todos consideran 
máis elevado, algo que os eleva por riba da experiencia cotiá cara a unha visión máis 
ampla de se mesmos. E conségueo facendo que se sintan, máis que nunca, distintivos e 
únicos”. A función da arte na educación obrigatoria segue sendo esencial: “En todas as 
outras clases da súa educación, os alumnos son impelidos a negar o caos, reprimilo, 
consideralo non válido e non importante. Só nas clases de arte podemos amosar ao 
neno, do cal espérase que tome e aprenda o que os demais lle din que faga, que pode 
converterse nunha persoa libre traballando e expresando a súa visión de si mesmo e 
da vida” (1964, pp. 59). 

No ano 1993, os tres ministerios franceses de Educación, Cultura e Xuventude e 
Deportes asinaron un protocolo de apoio á educación artística reafirmando o seu 
carácter “fundamental para a formación xeral” dos individuos e poñendo en marcha 
varios proxectos piloto de cooperación entre os tres ministerios e as autoridades 
locais, que hoxe chegan preto de cen cidades. Do mesmo xeito, a Conferencia 
Permanente de Ministros de Educación de Alemaña remarcou en multitude de 
ocasións o valor da educación artística na formación e no desenvolvemento humano. 

No 2005, o Informe sobre a situación da educación das artes visuais e a 
formación inicial dos seus docentes. Propostas para a súa reforma1, elaborado polo 
grupo de traballo da área de Didáctica da Expresión Plástica, encargado polo Ministerio 
de Educación e Ciencia do noso Estado, fundamentaba de modo claro e rotundo a 
necesidade da arte e dos procesos creadores na educación, referíndose ao valor que a 
imaxinación, o sentido da estética e a facultade de comunicar teñen na tarefa de 
“aprender a ser”; un dos catro piares da nova educación é tema dominante do Informe 
Edgar Faure, publicado en 1972 baixo o auspicio da UNESCO2. O mesmo director xeral 
da UNESCO na súa 30ª Conferencia Xeral de 1999 lanzou un chamamento 
internacional para promover a Educación nas Artes e a creatividade na escola para a 
construción dunha cultura da paz, sempre co obxecto de reforzar o papel da educación 
artística na educación xeral e na formación do profesorado. E na folla de ruta para a 
Educación Artística, publicada en 2006, a UNESCO sinalaba que, para garantir o 
cumprimento do dereito humano á educación e a participación na cultura, a educación 
artística eríxese coma un dereito universal para todos os educandos, comprendidas as 
persoas que adoitan quedar excluídas da educación, como, por exemplo os 
inmigrantes, as minorías culturais e as persoas discapacitadas. 

 
1 Grupo de traballo da área de didáctica da expresión plástica (2005), Informe sobre a situación da 
educación das artes visuais e a formación inicial dos seus docentes. Propostas para a súa reforma. 
Ministerio de Educación e Ciencia. 
 
2 “A Educación pecha un Tesouro. Informe á UNESCO da Comisión Internacional sobre a Educación 
para o Século XXI”, emitido por varios comisionados, presididos polo Presidente da Comisión Europea 
Jacques Delors. 
 



Estas ideas amósanse reflectidas nos dereitos humanos e nos dereitos do neno. 
E sinala claramente que “dado que proporcionar a todas as persoas as mesmas 
oportunidades para desenvolver a súa actividade cultural e artística constitúe un 
obxectivo primordial, a educación artística debe converterse nunha parte obrigatoria 
dos programas educativos”3. 

Nunha carta enviada recentemente ao Ministerio, o Consello Xeral dos Colexios 
de doutores e licenciados en Belas Artes e profesores de debuxo de España, recordaba 
as aportacións recentes da investigación na neurociencia cando estuda a educación, e 
que considera entre os eixos fundamentais, o artístico-visual, a relación entre a 
educación artística e os mellores resultados académicos, o seu papel nunha educación 
crítica e reflexiva e  a súa idoneidade para a adquisición de pensamento abstracto. 

En novembro de 2019, a Organización Mundial da Saúde publicaba un informe 
sobre os beneficios da arte na saúde e o benestar4. Nas súas cento cincuenta páxinas 
sinalaba como as artes poden apoiar o desenvolvemento de nenos e nenas, fomentar 
os comportamentos que promoven a saúde e contribuír ao seu coidado. Recoñece as 
características interculturais da arte e dentro dos seus compoñentes fundamentais 
sinala aspectos tan fundamentais para o desenvolvemento humano como o 
compromiso estético, a participación da imaxinación, a activación sensorial, a 
evocación da emoción, a estimulación cognitiva ou a interacción social. E, entre os seus 
beneficios, os psicolóxicos (o aumento da autoestima, de afrontamento e regulación 
emocional, tan necesario en procesos de bullying); fisiolóxicos (menor resposta da 
hormona do estrés, a función inmune mellorada e unha maior reactividade 
cardiovascular); sociais (redución da soidade e o illamento, un maior apoio social); ou 
comportamentais (conciencia e regulación corporal, fortalecemento dunha 
personalidade creativa, adopción de comportamentos máis vinculares, 
desenvolvemento de habilidades, etc). 

A educación artística é imprescindible para a formación dos nosos futuros e 
futuras profesionais. Detrás dos éxitos de firmas tecnolóxicas está unha sensibilidade 
estética que soubo adaptar a tecnoloxía a unha mirada humana e a un tacto que se 
esquecera. 

Detrás dos grandes avances audiovisuais está unha visión atenta –que só se 
desenvolve exercitando a percepción desde a máis temperá idade- a unha 
sensibilidade humana e global. As industrias culturais, o cinema español, a 
arquitectura, o deseño, a moda, as artes do noso país, necesitan dunha educación 
artística e estética que nos ensine a mirar, saber ver, crear... 

Pero imos moito máis alá. A educación visual, audiovisual e estética é necesaria 
para exercer moitas outras prácticas, oficios, profesións -quizais sen tanto glamour 
como a moda, o deseño, a arquitectura ou os medios de comunicación- pero 
necesarias para a vida en común. O salón de peiteado -que non deixa de ser un 
resultado escultórico-, a xardinería, a cociña, o escaparatismo, a ilustración e edición 
de libros e dixital, a carpintería, a costura e outras artesanías téxtiles, e tantas outras 

 
3 Folla de Ruta para a Educación Artística, construír capacidades creativas para o século XXI. 
Conferencia Mundial sobre a Educación Artística: construír capacidades creativas para o século XXI 
Lisboa, 6-9 de marzo de 2006, Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura. 
 
4 Daisy Fancourt | Saoirse Finn “What is the evidence on the role of the arts in improving health and 
wellbeing? A scoping review” World Health Organization, 2019. 
 



actividades, necesitan dunha boa base visual-estética-artística aprendida de xeito 
temperá. Calquera carreira profesional ou académica necesita de rudimentos estéticos 
e visuais: realizar  presentacións, comunicacións, vídeos, webs e fotos forman parte 
hoxe do desenvolvemento actual da actividade profesional. Un bo comunicador 
necesita da linguaxe visual, corporal, teatral, do debuxo e da imaxe. Nunhas décadas 
os únicos traballos que teremos que facer os humanos -porque o resto farano as 
máquinas- serán aqueles que precisen de creatividade, intuición, empatía e 
humanidade. Desposuír os nosos mozos cidadáns destas capacidades é condenalos 
non só ao consumo de produtos alleos senón desposuílos do que nos fai máis 
humanos. 

O patrimonio, a súa apreciación, necesita de miradas sensibles e responsables. 
O noso Estado é hoxe un dos máis visitados precisamente pola riqueza cultural que 
contén. Máis alá da necesidade de preservalo, contribuamos a axudar a que as persoas 
desenvolvan a súa capacidade e desexo de renovalo, reinterpretalo e amplialo. 

Necesitamos traballadores/as cualificados para sacar adecuado rendemento ao 
noso inxente patrimonio artístico, que se aprende a valorar a través da educación 
artística, que desenvolve a competencia máis esquecida pero tan necesaria no noso 
Estado: a competencia cultural. Un Estado que se enorgullece  e que enriquece o seu 
PIB por ser o berce de artistas, non pode desatender o dereito dos seus cidadáns e 
cidadás a formarse no acceso á creación e á cultura. 

O desenvolvemento de cidades agradables, habitables e sostibles necesita de 
numerosos arquitectos e enxeñeiros. O desenvolvemento da capacidade de visión 
espacial, o dominio do debuxo e o desenvolvemento do sentido da estética é a chave 
para estas profesións. Como os idiomas, é necesario aprendelo e cultivalo desde 
idades temperás. Se queremos cidades habitables e coidadoras, ensinemos os nosos 
nenos, nenas, mozos e mozas a aprecialas. 

Os museos están realizando hoxe un grande esforzo para ser espazos sociais e 
educativos onde a cultura, construída entre todos, vai interpretándose e 
reinterpretándose por cada xeración, que modifica ou se enfronta ao canon. Se 
queremos converter os museos en espazos abertos, inclusivos, xeradores de culturas 
na diversidade, debemos educar os nosos nenos, nenas, mozos e mozas nunha 
percepción crítica e intelixente que lles permita interpelar a súa propia cultura e 
inaugurar unha máis inclusiva. Iso é democracia cultural. O contrario é, como sinalaba 
Paulo Freire, colonización das conciencias. 

Os e as artistas son seres que pensan, senten e observan a un tempo, sen 
deixar de exercer estas actividades con intensidade. Non lles basta experimentar a 
beleza, o amor ou o odio, a separación ou a perda, deben pensar sobre as súas 
emocións, sentir o que pensan; deben de corporeizalo, ademais, en algo polo menos 
bidimensional, convertendo esta experiencia cognitiva, perceptiva e emocional en 
cultura. A lei educativa debe animar a que os seus novos cidadáns e cidadás, desde os 
tres aos dezaseis anos, podan pensar tamén “nunha visión ampliada de si mesmos”. 

John Dewey sinalaba hai máis de oitenta anos que, “dado que a arte é a forma 
máis universal da linguaxe; dado que está constituída por calidades comúns a todos os 
seres humanos, a arte é a forma de comunicación máis libre e universal (Dewey, 1934: 
327). Se esta nova Lei de Educación ten como obxectivo unha sociedade con menos 
desigualdades, debe potenciar as artes para todos desde o primeiro día, especialmente 
en contextos obrigatorios e gratuítos, e non limitar as artes e a súa educación ás 



familias privilexiadas. Privar do dereito á educación visual, audiovisual e artística e o 
acceso á cultura é un grande error democrático. 

Señora Celaá, señor Sánchez, señora Calvo, señor Iglesias e resto da equipo de 
Goberno: non desaproveiten esta oportunidade, novamente. Os Estados con mellores 
resultados en PISA son aqueles que máis horas dedican á Educación Artística, porque 
no canto de favorecer a instrución memorística, ensinan aos seus nenos a imaxinar  
futuros posibles, e danlles as ferramentas para logralo. Consideramos necesaria a 
presenza obrigatoria da educación artística na ensinanza regulada, en todos os niveles 
educativos. Téñennos a súa disposición para conseguir unha lei educativa plena, 
integral e responsable coas novas xeracións. Da sensibilidade de estas xeracións 
depende hoxe o futuro do noso país. 

 
Madrid, 26 de febreiro de 2020 
Profesorado da Área de Didáctica da Expresión Plástica/Educación Artística e 

Visual das universidades do Estado español. 


