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Resumo 
 
Este texto faz uma reflexão sobre um processo de implantação do ensino de Artes, 
que culminou na aprovação da resolução 009|2006, do Conselho Municipal de 
Educação. Tal ação oficializou a obrigatoriedade do ensino de Artes em todos os 
níveis, séries e modalidades do Ensino Fundamental, respeitando a formação inicial 
em Artes Visuais, Música e Teatro/Dança no município de João Pessoa. Apoiamo-nos 
no planejamento participativo e na visão de gestão pública cidadã para tentar efetivar 
uma educação pública de qualidade. Pesquisas foram realizadas para avaliar a 
recepção e o engajamento profissional de diretores e professores. 
Palavras chaves – gestão pública – ensino de artes – participação – cidadania – 
Pesquisa 
 
Abstract 
 
This text makes a reflection about a process of implantation of the education of 
Arts, that culminated in the approval of the resolution 009|2006, of the Conselho 
Municipal de Educação. Such action officialized the obligatoriness of the 
education of Arts in all the levels, series and modalities of Basic Learn, 
respecting the initial formation in Visual Arts, Music and Teather/Dance in the 
city of João Pessoa. We support in the participatory planning and the vision of 
public administration citizen to try to accomplish a public education of quality. 
Research had been carried through to evaluate the reception and the 
professional enrollment of directors and professors. 
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Introdução 
 

No período de agosto de 2005 a maio de 2007, ocupei a função de 

assessor pedagógico na Diretoria de Gestão Curricular (DGC), na Secretaria 

de Educação, Esportes e Cultura (SEDEC), da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa (PMJP). Trata-se de uma função relacionada com as atividades de 

extensão universitária, regulada por um convênio de Cooperação Técnica-

Científica e Administrativa mantida oficialmente entre a Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) e a PMJP. Considero a alternativa de atuar em cargos 

estratégicos nas Secretarias de Educação, como uma oportunidade concreta 

para implementar políticas públicas educacionais para a cidade. 

A DGC congrega as seguintes coordenações ou “divisões”, como é 

chamada oficialmente: Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, 
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Educação Especial, Ensino Fundamental I, do Ensino Fundamental II, Artes e 

Educação Física. É considerada uma diretoria muito importante e estratégica 

porque é responsável pela definição e sistematização da política pública da 

Educação Municipal. É conhecida como a responsável por imprimir o ritmo 

pedagógico, ou, como se diz popularmente, por “dar a batida do bombo”. Seu 

engajamento e comprometimento fazem funcionar os demais setores da 

SEDEC, como o financeiro, os transportes e o administrativo.  

Tratarei, neste momento, do trabalho de assessoria e articulação 

junto à equipe da Coordenação de Artes, atentando para as ações que 

culminaram na aprovação da resolução 009/2006, pelo Conselho Municipal de 

Educação. Trata-se de um documento normativo, que tornou obrigatório o 

ensino de Artes, articulado em Artes Visuais, Artes Cênicas/Dança e Música 

nas diversas séries e modalidades no município de João Pessoa/PB.  

Não se trata, evidentemente, do relato sobre uma ação isolada de 

um indivíduo, mas da ação de um indivíduo fomentando e sendo referendado 

por um trabalho de equipe. Tomar a iniciativa num sistema educacional público 

não significa atuar só. Significa atuar percebendo-se como parte integrante de 

um sistema mais amplo. É um exercício de fomentar a unidade na diversidade, 

a parte com o todo, tentando ser abrangente, mas sem deixar de contemplar as 

especificidades. 

 

1 Concepção de gestão pública 
 

A concepção de gestão pública, que julgamos coerentes com os 

nossos propósitos, é aquela compreendida como “cidadãos a serviço de outros 

cidadãos” ou, simplesmente, “cidadãos a serviço da cidade” 1. Podemos 

chamá-la de “gestão pública cidadã”. Trata-se de uma atuação profissional 

pautada nos princípios da ética, honestidade e integridade, associados à 

coerência com os conhecimentos norteadores do campo de conhecimento ao 

qual se filia na busca do bem público.  

                                                 
1 Com a intenção de conferir maior fluidez à redação e à leitura, opto por não conjugar os gêneros, sem 
determinar masculino/feminino em todo o texto. Nesse caso, mantenho o entendimento oficializado pelas 
normas gramaticais da língua portuguesa no Brasil, de tratar preferencialmente do gênero masculino, sem 
significar qualquer exclusão do feminino.  
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A gestão pública, em consonância com tais princípios, não atua a 

partir de aspirações abstratas ou imaginadas pela sociedade. Tenta pautar sua 

atuação em necessidades e expectativas bem fundamentadas, encontrando 

respaldo na legislação vigente e em pesquisas com a população a ser 

beneficiada. Tampouco é irresponsável porque se apóia em metas 

politicamente sustentáveis, operacionais e viáveis do ponto de vista 

administrativo. 

A Secretaria de Educação pode ser vista como um sistema 

intermediário da política pública educacional do município de sua jurisdição. 

Tem como meta oferecer apoio e serviços voltados para atender às 

expectativas e necessidades dos públicos atendidos pelas unidades de ensino, 

as quais são as principais beneficiárias da política educacional.  

Nesta perspectiva, a gestão pública não é feita só por quem ocupa 

os altos cargos do executivo, como presidente, governadores, prefeitos e 

secretários. Ela é feita também por toda a equipe de profissionais do sistema 

educacional, incluindo, no caso das instituições de ensino, o pessoal da 

portaria, da merenda, da secretaria da escola, do professorado, da direção, da 

equipe pedagógica, da biblioteca e da limpeza. O alunado, junto com os 

familiares e demais responsáveis, são tidos, a um só tempo, como beneficiários 

e agentes da política pública educacional.  

A gestão pública cidadã, em foco, não se baseia em “favor, 

assistencialismo ou tutela”. Entende, em decorrência, que é um direito e um 

dever cumprir a legislação de modo a implementar políticas educacionais, 

independente da pressão ou mobilização social. Em suma, a gestão pública, 

que atua nesta perspectiva, não fica esperando um protesto ou uma denúncia 

para poder agir. Move-se porque sabe que é uma obrigação atuar de modo a 

produzir um “bem ou valor público” para a cidade. 

Não busca tornar as pessoas dependentes, mas contribui para que 

todas as pessoas atuem como protagonistas. Não serve a alguns pouco 

privilegiados, nem tem protegidos. Entende que toda e qualquer pessoa, alvo 

da ação, tem direito a ser beneficiada, sem distinção de classe econômica, 

etnia e sexo. 
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2 Delineando “a quem servir” na gestão pública da educação municipal 
 

Atuando no assessoramento das equipes que compunham a DGC, 

setor no qual atuava, resolvi questionar se tinham bem delineado a “quem 

serviam e a quem a escola deve servir”. Percebi que as respostas eram 

bastante confusas. Diziam que a escola atendia ao professorado e aos setores 

da própria secretaria. Fiz outra pergunta: como se diferenciava a atuação da 

Secretaria e da Escola? Não sabiam explicar. Algumas pessoas estavam 

trabalhando na secretaria desde algum tempo, sem muita clareza em relação à 

clientela a quem serviam. 

A pouca definição sobre os papéis e atribuições na gestão pública 

ainda é um problema sério, especialmente porque é, em geral, marcada e 

atravessada, lamentavelmente, por ingerências político-partidárias. A 

contratação da equipe, salvo algumas exceções, pouco se baseia nas 

competências profissionais para o exercício do cargo, mas na adesão político-

partidária. Os critérios mais evidentes parecem ser o “apadrinhamento” e o 

“favorecimento”, especialmente para quem participou da campanha política. O 

compromisso maior é com o “emprego” do que com o trabalho em prol das 

escolas e do alunado. 

Fiz parte de um grupo que defendia a realização de um planejamento 

estratégico e participativo da SEDEC, com o objetivo de minimizar os efeitos 

das ingerências político-partidárias e a pouca clareza das atribuições. 

Lamentavelmente, tal planejamento só foi elaborado nos primeiros meses de 

2007. Temo, pela contumaz descontinuidade que marca a gestão pública, que 

o planejamento não será executado, apesar de ter envolvido significativas 

quantias oriundas dos “cofres públicos”. Nele, constam alguns projetos, 

construídos coletivamente, para minimizar os problemas relacionados com a 

contratação de pessoal. 

Fiz questão, a partir daquele momento, de evidenciar a “quem 

servíamos”. Passei a dizer e repetir, inúmeras vezes, que a Secretaria de 

Educação é um setor mediador. Tem a função de propor e ajudar a 

implementar as políticas públicas para as unidades de ensino da rede 

municipal. Enfatizei, como faço até hoje nas minhas aulas na UFPB, em 

palestras e cursos que ministro em diversos lugares, que o “patrão”, a quem a 
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escola e demais instituições educacionais devem servir é o alunado, 

especialmente os mais afetados pelas conseqüências da injusta distribuição de 

renda na Paraíba. Passei a repetir, exaustivamente, o nosso compromisso com 

o atendimento de expectativas e necessidades do alunado, condição essencial 

para efetivar a escola pública de qualidade. 

A meta, como gestor público, de servir às necessidades e 

expectativas do alunado, contribuiu para pôr em andamento a defesa dos 

interesses do público estudantil, também em relação ao ensino de Artes. 

Defendíamos à efetivação do direito à convivência com as diversas 

modalidades do ensino de Artes, ou seja, com as Artes Visuais, Dança, Música 

e Teatro, como preconiza os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

3. Construindo coletivamente a implantação do ensino de Artes no 
município de João Pessoa.   

 

Antes de ressaltar as mudanças, considero importante fazer uma 

breve descrição de como estava a situação do ensino de artes na rede 

municipal, antes da nossa atuação e intervenção. O ensino de artes no 

município ainda tinha fortes resquícios dos valores e concepções disseminadas 

na vigência da Educação Artística, oficializada pela Lei 5692|71. Foi possível 

constatar o quanto as idéias e os comportamentos das pessoas são bem mais 

resistentes dos que as mudanças processadas nas leis.  

Apesar de a legislação preconizar (tanto a lei 5692/71 como a atual - 

9394/96), o ensino de artes ou a “Educação Artística” em diversas séries e 

níveis, ficou restrita, por tradição, ao Ensino Fundamental II (antigas 5ª a 8as 

séries ou os atuais 6º ao 9º ano). Trata-se de uma tradição presente na maioria 

das Secretarias de Educação do país, sem qualquer respaldo na legislação 

vigente. As atuações polivalentes, junto com as atuações em um só campo 

artístico, preponderavam na rede municipal de João Pessoa. Detectava-se a 

atuação de Professores não habilitados na área, problema que ainda persiste 

devido, sobretudo, ao descuido na aferição dos documentos comprobatórios do 

nível de qualificação requerido. Algumas aulas tinham, apenas, uma hora de 

duração. A referida “disciplina”, em geral, era vista como uma atividade auxiliar 

de outras matérias. Os problemas mais prementes eram: a superficialidade das 
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informações, o desrespeito à legislação vigente, a cidadania cultural obstruída 

e discriminação com a disciplina. 

A partir da LDB e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), é 

possível depreender que, ter acesso, vivenciar e construir sentido ou 

conhecimento em Artes Visuais, Dança, Teatro e Música, são ações 

referenciais do direito do alunado e do dever da escola e das Secretarias de 

Educação. Outros textos recentes da área defendem a atuação e a contratação 

de professores com formação específica, em nível de Licenciatura. Deve ser 

um profissional com capacidade e flexibilidade para atuar em “todas” as séries, 

níveis ou ciclos do Ensino Fundamental. 

Para construir uma proposta de intervenção capaz de gerar algumas 

mudanças na situação encontrada, consideramos importante vivenciar alguns 

princípios do planejamento participativo. A partir de 2005, criamos uma 

comissão com representantes da Fundação Cultural de João Pessoa 

(FUNJOPE), dos departamentos de Artes Cênicas, Artes Visuais e Educação 

Musical da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), da Associação Paraibana 

dos Profissionais da Arte na Educação (APPARTE), do professorado de Artes, 

da coordenação de Artes e da diretoria da DGC, da SEDEC/PMJP2 para 

discutir coletivamente a implantação do ensino do ensino de Artes nas diversas 

séries do Ensino Fundamental. O objetivo da comissão era elaborar uma 

minuta das diretrizes, a serem enviadas ao Conselho Municipal de Educação, 

propondo alternativas para a implantação do ensino de artes em conformidade 

com os novos direcionamentos exigidos. 

A princípio, pensava-se em implantar o ensino de artes tendo como 

referência a área de especialidade do professor de artes da escola, como 

também recomenda os PCNs. Se uma escola tivesse um professor de artes 

visuais, por exemplo, esta seria a área preponderante. Entretanto, ao longo das 

discussões foi se consolidando e firmando uma visão pautada na importância e 

no pioneirismo de implantarmos o ensino de arte em campos específicos, 

                                                 
2 Os integrantes da comissão foram: Vanildo Mousinho e Luis Ricardo (Departamento de Ed. Musical – 
UFPB); Fernando Abath e Déa Limeira (FUNJOPE), Robson Xavier (Departamento de Artes Visuais – 
UFPB); Gizelma Fonseca (professora da Rede Municipal de João Pessoa), Archidy Picado Filho 
(Coordenação de Artes – SEDEC – PMJP), Erinaldo Alves do Nascimento (Departamento de Artes 
Visuais/UFPB e DGC/SEDEC – PMJP), Josilane Maria do Nascimento Aires (DGC/SEDEC – PMJP) e 
Carlos Cartaxo – APPARTE). 
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ministrado por profissionais habilitados também em cada campo de 

conhecimento.  

 
4. Avaliando a implantação do ensino de arte na rede municipal.  
 

Após firmarmos um posicionamento político e pedagógico de defesa 

do ensino de artes desdobrável em Artes Visuais, Teatro/Dança e Música, 

como preconiza os PCNs, iniciei a redação do documento das diretrizes, a qual 

foi analisada por todo o grupo. Precisava, antes de encaminhá-la ao Conselho 

Municipal, de apresentá-la aos professores e diretores da rede municipal de 

ensino. 

A reunião com os gestores ocorreu no dia 20.04.2006. Aproveitamos 

a ocasião para realizar uma pesquisa, executada pelos alunos de 

Fundamentos da Arte e Educação I, disciplina integrante da Licenciatura em 

Educação Artística, da UFPB. Estava experimentando a pesquisa como um dos 

procedimentos de avaliação naquele semestre letivo, cujos resultados positivos 

contribuíram para mantê-los até hoje. Aplicamos formulários para serem 

respondidos pelos gestores e professores de modo que não precisavam se 

identificar.  

Após responderem aos formulários, constatamos que todos os 

diretores de escolas concordavam com a implantação do ensino de arte 

desdobrado em Artes Visuais, Teatro/Dança e Música. Das 19 escolas 

representadas, seis já tinham realizado algumas ações na direção de apoiar a 

implementação do ensino de artes por área de conhecimento artístico, 

enquanto que 11 aguardavam os encaminhamentos da Secretaria de 

Educação. As escolas grandes fisicamente, por exemplo, estavam aderindo e 

elogiando o ensino de artes articulado em Artes Visuais, Teatro/Dança e 

Música.  

No encontro seguinte, a pesquisa foi realizada com os professores, 

dos quais a imensa maioria (98%) concordava com a implantação. Contudo, 

58% trabalhavam com a polivalência e, apenas, 15% adotavam um ensino em 

cada campo de conhecimento artístico, de acordo com a área de formação 

inicial, obtida na graduação. É impressionante a persistência da polivalência no 

ensino de Artes, até mesmo entre profissionais habilitados. Alguns alegam que 

é uma cobrança das escolas. Contudo, mesmo quando a Secretaria de 
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Educação opta pela especialidade, um contingente de professores ainda insiste 

em tais procedimentos. Concordo com o que foi dito por alguém: “ser 

polivalente significa ter a capacidade de estragar uma porção de coisas 

simultaneamente”.  

Uma outra pesquisa, realizada por outra turma da disciplina 

Fundamentos da Arte na Educação I, em maio de 2007, feita com cada 

segmento do professorado por campos específicos, identificou que 80% do 

professorado não via transtornos com a implantação, enquanto que 20% 

alegaram que trouxe transtornos quanto à carga horária, ao tempo e acarretou 

maiores despesas por alguns precisarem deslocar-se para mais de uma 

escola. 

Considerando o alto índice de aprovação da proposta de implantação 

por gestores e professores de Artes, no início de dezembro de 2006, 

responsabilizei-me por redigir, revisar e encaminhar a minuta ao Conselho 

Municipal de Educação. No dia 12.12.06, vibramos com a aprovação das 

diretrizes. O parecerista, ao sugerir a aprovação, elogiou enfaticamente a 

iniciativa da SEDEC3.  

Conforme levantamento realizado no grupo virtual da Federação de 

Arte-Educadores do Brasil, em 2006, somente poucas escolas privadas de 

renome no nosso país fazem uma articulação curricular contemplando as Artes 

Visuais, o Teatro, a Dança e a Música, sugerida pelos PCNs. A mencionada 

resolução defende que seja vivenciada em todas as escolas, públicas e 

privadas, do município de João Pessoa. 

 

5. Esboçando uma implantação do ensino de artes de modo a garantir a 
presença da área nos diversos níveis e modalidades de ensino, sem 
desrespeitar as especialidades da formação inicial. 
 

Em uma outra reunião com os gestores, realizada no início do ano 

letivo de 2007, após a aprovação da referida resolução, com o propósito de dar 

os passos iniciais coerentes com o preconizado no documento para a 

implantação, alertamos que a mudança não poderia ser abrupta, mas 

gradativa. As etapas de implantação propostas foram as seguintes: 

                                                 
3 Uma cópia da resolução está disponível na internet no meu blog: 
http://ensinandoartesvisuais.blogspot.com/2007/06/capitulos-ii-ao-vi.html. 
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• Garantir a atuação do professorado de Artes com formação inicial, em nível 

superior, na área para a qual foi formado. A partir daquele momento, 

proibíamos a contratação, indicação ou legitimação da atuação na rede 

municipal de professores não-habilitados ou de outra área de formação para 

atuar no lugar do professor de Artes. 

• Considerando que constava no quadro docente da rede municipal um maior 

número de professores de Artes Visuais, a prioridade passava a ser a 

contratação progressiva de professores das áreas de Teatro, Música e Dança, 

de modo a ampliar o número e a atuação desses profissionais na rede, 

equilibrando com o número dos professores de Artes Visuais. Naquele 

momento, tínhamos aproximadamente, 70% de professores de Artes Visuais, 

20% de Artes Cênicas e 10% de música. 

•  As escolas deveriam planejar a solicitação de contratação e a distribuição 

de carga horária de modo a priorizar a presença de professores de Artes 

Visuais, Teatro/Dança e Música, recomendadas pelos PCNs. 

• A área da Dança, como não conta, até hoje, com um curso de Licenciatura, 

seria de responsabilidade do professor de Artes Cênicas ou Teatro. 

• A distribuição dos professores de Artes Visuais, Teatro/Dança e Música 

poderia ser feita de modo a atender equilibradamente a diversidade dos 

campos de conhecimento artístico. Considerando que o currículo está 

articulado por ano letivo, optou-se por uma sistematização experimental nestes 

moldes. A seqüência curricular experimental ficou articulada da seguinte 

maneira: 

 
 1º Ano - Teatro/Dança 
 2º Ano - Música 
 3º Ano - Artes Visuais 
 4º Ano - Teatro/Dança 
 5º Ano - Música 
 6o Ano - Artes Visuais 
 7o Ano - Teatro/Dança 
 8º Ano – Música 
 9º Ano - Artes Visuais 

 
• Para preencher ou complementar a carga horária do professor de Artes, 

poderiam ser adotados os seguintes procedimentos: 
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 As escolas, sobretudo as pequenas, poderiam se juntar, de modo a formar 

um núcleo de articulação interdisciplinar para atender a seqüência curricular 

pretendida. Os núcleos poderiam ser formados por proximidade geográfica, 

afinidade com o PPP (Projeto Político-Pedagógico), vínculo profissional entre 

docentes, entre outros motivos.  

 As escolas muito distantes poderiam contar com a atuação dos três 

professores de Artes, cada um habilitado em Artes Visuais, Teatro/Dança e 

Música).  

 Problemas com a complementação de carga horária poderiam ser 

resolvidos com a elaboração e execução de projetos pedagógicos, de no 

máximo 8h, os quais poderiam ser oferecidos em horário oposto ao turno 

regular, devendo o trabalho ser efetivamente comprovado.  

Tais procedimentos começaram a ser implantados em 2007. A 

coordenação de arte-educação, da SEDEC, passou a realizar entrevistas com 

os professores interessados em futura contratação. A intenção era minimizar 

ou extinguir a contratação de pessoas não habilitadas na área de Artes Visuais, 

Teatro/Dança e Música O Setor de Recursos Humanos só contrataria após o 

aval da referida coordenação. 

 

6. Desdobramentos atuais 
 

Deixei a Secretaria de Educação em maio de 2007. No Grupo de 

Pesquisa, coordenado por mim e pela profa. Sicília Calado, inaugurado no 

mesmo ano, estamos realizando uma investigação para identificar as 

concepções e as práticas dos professores de Artes Visuais da rede municipal. 

Presumo que também será possível fazer inferências, considerando a 

delimitação adotada, sobre a situação da implantação do ensino de artes 

desdobrado em Artes Visuais, Teatro/Dança e Música. 

Outras conquistas podem ser apontadas. Após a aprovação da 

resolução 009/2006, a formação continuada passou a ser ministrada para 

atender, especificamente, aos professores de Artes Visuais, Teatro/Dança e 

Música. Uma avaliação recente comprova a aprovação do professorado 

referente ao novo modelo da formação continuada.  
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Para 2008, a Secretaria de Educação lançou um edital de 

concorrência pública para a formação continuada. O projeto vencedor da área 

de Artes faz uma articulação de modo a atender as especificidades do 

professores de Artes Visuais, Teatro/Dança e Música. 

No concurso, realizado recentemente, a Prefeitura de João Pessoa, 

no seu edital, previu a contratação de professores de Artes Visuais, Teatro e 

Música. O resultado do processo seletivo, já divulgado, está em consonância. 

com as diretrizes. A aprovação da resolução está forçando a Secretaria de 

Educação do Município a fazer diversos ajustes. 

Volto a frisar que julgo de muita importância a oportunidade de 

ocupar postos em Secretarias de Educação. A atuação universitária também 

precisa vivenciar a experiência da gestão pública. A aprovação da resolução 

009/2006, do Conselho Municipal de Educação de João Pessoa revelou-se 

como um desdobramento de uma luta coletiva, que foi facilitada pela função 

estratégica que ocupava. Não posso deixar de reconhecer o apoio e o incentivo 

de Walter Galvão, secretário de educação da época. Após tomar 

conhecimentos das nossas pretensões, incentivou-nos e assinou os 

documentos encaminhados ao Conselho Municipal sem titubear. 

Ao aprovar a resolução 009/2006, contribuímos para criar uma 

política conjuntural para implementar mudanças no ensino de artes no 

município de João Pessoa. Novas pesquisas poderão evidenciar os entraves e 

os avanços. Resultados importantíssimos já estão sendo colhidos. Presumo 

que estabelecemos um marco político e pedagógico para o ensino de artes no 

nosso município.  

 

Referências:  
 
JOÃO PESSOA. Conselho Municipal de Educação. Resolução nº 009, de 2006. 
Implantação do ensino de artes em todas as séries e modalidades nos níveis infantil e 
fundamental no município de João Pessoa. João Pessoa, 2006. 
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