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Resumo 

Esta pesquisa é realizada pelo Projeto Arte na Escola/Unimontes5 com o incentivo do 

Instituto Arte na Escola, objetivando conhecer as possibilidades de uso dos recursos 

midiáticos da DVDteca Arte na Escola para as poéticas visuais. Para isso desenvolveu-

se um trabalho com cinco professoras da educação infantil da rede municipal na cidade 

de Montes Claros, MG. O trabalho consistiu em mapeamento da escola, observação das 

aulas ministradas pelas professoras, laboratório teórico-prático de artes, utilizando  

DVDs como mediadores para agenciar  reflexões e processos de criação. A culminância 

do trabalho deu-se com a aplicação de atividades artísticas desenvolvidas pelas 

professoras a seus alunos. Foi verificado que  os recursos midiáticos e em especial a 

Midiateca do Arte na Escola, podem ser recursos potenciais para promover  

pensamentos reflexivos e propiciar processos de criação. 

 

Palavras Chaves: Recursos midiáticos, DVDteca, Projeto Arte na Escola, Processos de 

criação. 
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Abstract 

 

This research is accomplished by the Arte na Escola Project/Unimontes with the 

incentive of Arte na Escola Institute, with the objective of knowing the possibilities of 

using the media resources of the Arte na Escola DVDteca for the visual poetics. For 

this, it developed a work with five teachers from the infant education of the municipal 

net of the Montes Claros city in Minas Gerais. The work consisted in mapping the 

school, watching the teachers’ classes, practical and theoretical art laboratory, using the 

DVDs as mediators in the reflections and in the creation processes. The apogee of the 

research was with the developed classes by the teachers and applied with their students. 

It was checked that the media resources in special the Arte na Escola Midiateca can be 

potential resources to promote reflexive thoughts and propitiate creation processes.  

 

Key words: Media resources, DVDteca, Arte na Escola Project, Creation processes  

Introdução 

O presente trabalho consiste em uma  pesquisação desenvolvida pelo 

Projeto Arte na Escola da Universidade Estadual de Montes Claros. Objetivando 

contribuir com o ensino de artes em uma perspectiva contemporânea,  elabora a seguinte 

questão: A utilização dos recursos midiáticos, em especial a DVDteca do projeto Arte 

na Escola, propicia pensamentos reflexivos e processos de criação? No intuito de 

responder à questão buscou-se conhecer as possibilidades de uso dos recursos 

midiáticos para as poéticas visuais, utilizando como mediador a DVDteca do Instituto 

Arte na escola - IAE. Os sujeitos pesquisados foram professoras do Ensino Infantil da 

Rede Municipal de Montes Claros. Por indicação da Coordenação da Educação Infantil 

- Secretaria Municipal de Educação – SME, o grupo de pesquisadas trataram-se de 

professoras que atuam na instituição Centro Municipal de Educação no município - 

CEMEI. A instituição atende diariamente, de acordo com idade e período escolar, cerca 

de quinhentos alunos, com faixa-etária entre três e cinco anos, residentes no local e 

bairros adjacentes. As professoras da referida instituição foram convidadas a participar 

da pesquisa, cinco professoras manifestaram interesse em compor o grupo de 

pesquisados. 



 

O trabalho consistiu em pesquisa e em ações junto às professoras que lidam 

com crianças de 3 a 6 anos de idade. Esta proposta teve como principal objetivo 

desvelar pensamentos críticos e processos de criação por meio dos DVDs do Instituto 

Arte na Escola. Estabeleceu-se um planejamento em que algumas etapas fizeram-se 

necessárias, desde a caracterização da instituição, observação de aulas ministradas pelas 

referidas professoras, laboratório de atividades prático-teóricas, como fase final, o 

assessoramento e apoio ás aulas, à partir das  experiências proporcionadas nas oficinas. 

As professoras participaram do processo, vivenciando práticas e reflexões 

no âmbito artístico, sendo um trabalho que demandou estudos, pesquisas e busca por 

referências bibliográficas condizentes com a temática pesquisada. Os DVDs foram as 

principais fontes para a elaboração das ações, seguidas de embasamentos teóricos, 

utilizando autores como Martins, Fusari, Ferraz, Iavelberg, Ostrower, Dewey e outros. 

A pesquisa-ação teve início em setembro de 2011 e finalizou em dezembro 

de 2012 com as práticas das professoras pesquisadas em sala de aula, culminando com 

exposição dos trabalhos realizados pelas crianças. A pesquisa apresentou alguns vieses 

percebidos durante seu estudo, entrecruzando conceitos do ensino de arte na 

contemporaneidade e as possibilidades dos recursos midiáticos na prática pedagógica. 

As professoras envolvidas experimentaram processos artísticos, cognitivos e estéticos 

sempre mediados pelos DVDs da midiateca do IAE. O pensamento reflexivo e as 

poéticas visuais estiveram presentes no transcurso das atividades, direcionando as aulas 

de artes para um espaço significativo e não simplesmente para atividades soltas, 

técnicas e ilustrativas, levando ao resultado esperado proposto no projeto. 

Em fevereiro e março, deste ano 2013, foi realizado o relatório final do 

projeto, apurando todas as informações coletadas e percepções durante o processo.  

Caminho Metodológico 

Como caminho metodológico as pesquisadoras estabeleceram dez etapas a 

serem seguidas. De cunho qualitativo, visando uma aproximação das pesquisadoras e 

pesquisadas realizou-se gradativamente ações que permitissem chegar ao resultado 

proposto por este trabalho, a experiência estética propiciada por meio dos DVDs do    

IAE. Esta pesquisa tratou-se de uma pesquisa-ação, pois conforme Gil (2008) a 

pesquisa-ação refere-se a uma estreita associação com uma ação dos pesquisadores ou 

participantes, estando estes envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  



 

No decorrer da pesquisa foram realizadas reuniões semanais para discussões 

e estudos acerca do tema investigado, fundamentado em literatura científica. Todas as 

informações do desenvolvimento da pesquisa, os procedimentos implantados ou 

adaptados após estudos e visitas ao campo foram discutidos e resolvidos em equipe.  

O início da pesquisa de campo consistiu em: contato com a SME,  com a 

instituição, reuniões com a direção,  supervisão e professoras para exposição do projeto.  

Por meio de entrevistas foi feito o mapeamento do local e levantamento 

acerca do perfil de cada docente. As entrevistas foram realizadas individualmente em 

ambiente escolar sem a presença de alunos e/ou funcionários. Para as entrevistas, 

seguiu-se roteiro elaborado pelas pesquisadoras: realizou-se um levantamento sobre a 

formação das docentes, a experiência das mesmas com a educação infantil, a 

metodologia utilizada nas aulas de artes com seus alunos, a linguagem artística mais 

trabalhada, a concepção de cada uma sobre a relevância da arte-educação, os materiais e 

espaços disponíveis para as aulas, o uso de recursos midiáticos  e o conhecimento de 

cada uma sobre os DVDs Arte na Escola.  

A etapa seguinte consistiu na observação das aulas de arte ministradas pelas 

professoras, buscando compreender como se dava a prática artística e metodologias 

aplicadas às crianças. O procedimento posterior foi o desenvolvimento de uma ação 

proposta pela equipe. O planejamento visou a utilização dos recursos midiáticos para as 

poéticas visuais, a DVDteca Arte na Escola, buscando propiciar a experiência  estética, 

bem como alcançar saberes necessários até então incipientes por parte das professoras 

pesquisadas. Em comum acordo entre pesquisadas e pesquisadoras, os encontros das 

oficinas aconteceram na própria escola onde trabalhavam, sendo que 03 encontros 

aconteceram em período noturno, 01 no período matutino e 01 no sábado, visto a 

indisponibilidade de horários fixos. 

Ao fim das oficinas, as docentes participantes elaboraram um planejamento 

com assessoria das pesquisadoras, que foi colocado em prática nas aulas de arte junto a 

seus alunos.  

 

Dados Preliminares 

 

 As cinco professoras pesquisadas participaram de forma voluntária e 

satisfatória desta pesquisa-ação. Aqui serão identificadas como professora 01, 

professora 02, professora 03, professora 04 e professora 05.  



 

 Foram realizadas entrevistas, no primeiro contato com as participantes, para 

contextualizarmos a realidade das professoras à proposta da pesquisa.  

 Os depoimentos das educadoras assinalaram que possuem longa experiência 

na educação infantil, no entanto, as professoras não tinham cursos específicos de arte, 

apenas uma cursava Teatro, no período da pesquisa.  O dado significante para a 

pesquisa, é que o planejamento das aulas da educação infantil era realizado em equipe 

composta por supervisores e professores da instituição, com adaptações conforme 

necessidade e realidade da sala. A instituição possui sala de multimeios disponível para 

os professores mediante pré-agendamento semanal. 

As professoras afirmaram utilizar o DVD somente para ilustração de algum 

conteúdo, mas não os aplicavam nas aulas de arte; as atividades artísticas eram 

trabalhadas sem contextualização e seguiam o planejamento geral, aplicando conteúdos 

associando-os às atividades, sem buscar reflexões e processos estéticos. Os recursos 

midiáticos eram utilizados de forma ilustrativa aos conteúdos, mas não explorados no 

processo artístico. 

 

Observação - Aulas de Artes Pré-Laboratório  

 

No momento inicial da pesquisa-ação foi feita observação das aulas de arte 

aplicadas pelas professoras, objetivando compreender como eram a conduta das 

educadoras, suas abordagens em arte, analisando saberes relevantes ao ensino de arte. 

Percebeu-se que o conhecimento e a vivência em arte são incipientes por parte das 

professoras. Com base na observação, portanto, foi possível traçar o planejamento das 

oficinas a serem aplicadas com as educadoras pesquisadas. 

Durante as observações foi verificado que as atividades de arte acontecem 

normalmente em sala de aula convencional, não possuem um ambiente específico para 

as aulas de arte. No período da observação a abordagem presente no planejamento da 

instituição tratava-se do tema “Circo”,  os docentes aplicaram conteúdos e atividades 

focando a temática, incluindo as aulas de arte.  

A aula ministrada pela professora 1 teve como objetivo proporcionar a 

experiência artística com a técnica de colagem, explorando as cores primárias. A  

colagem consistia em uma tenda de circo. Foi desenvolvida uma metodologia de  

perguntas sobre o circo como introdução; A prática foi realizada em grupo, os alunos 

receberam desenhos prontos da tenda, papeis de seda para serem colados. Uma 



 

atividade estereotipada, sem muitas novidades. Refletindo sobre a arte-educação, 

Martins (2009) salienta não haver grandes avanços para o conhecimento artístico 

quando se reduz a aula de arte apenas a um exercício repetitivo sem atrelá-lo a uma ação 

significativa que proporcione o conhecimento.  

Com uma metodologia semelhante à professora 1, a professora 2 trabalhou a 

técnica do desenho. Em seguida a prática foi orientada para  construção de uma tenda, 

utilizando papel e giz de cera. Ao terminar o colorido, o aluno dobraram as pontas do 

papel de maneira  a formar um circo, e livremente os alunos  desenharam um palhaço no 

centro do circo. Ao estimular o desenho livre, promove-se à criação e à representação 

gráfica, visto que 

 

Em síntese, o desenho desenvolve a percepção visual aguda e veicula valores 

intrínsecos à criatividade e à motivação intrínseca, bem como estimula o 

sentido crítico, a capacidade de análise e a valorização de tarefas em 

benefício do prazer pessoal. (SILVA, 2010, p.37) 

 

O desenho, portanto, não pode ser tratado apenas como recriação visual da 

imagem baseada na cópia, mas  atividade voltada à percepção crítica e pensamento 

criativo, conforme proposta da arte-educação contemporânea.  

A professora 3 desenvolveu a atividade de colagem com cordão e com 

imagens de revistas. 

 

 
   Figura: Observação de Aula de Arte 
  Fonte: Acervo de pesquisa 

 



 

Adotando um  procedimento diferente, a professora introduziu o tema com 

uma  história, intitulada “O Equilibrista”. Com  folhas de papel, cordões e revistas os 

alunos produziram colagens representando a história contada. Nesta atividade foi 

instigada a imaginação e criatividade da criança na materialização do pensamento 

abstrato fazendo referência à história. Efland (2010) destaca o campo da imaginação na 

criação como um aspecto significativo para a cognição, transmissão da cultura tornando 

o propósito para se ter artes na educação.   

A professora 4 trabalhou  o número ‘3’, proporcionando a experimentação 

com as cores primárias, desenvolvendo uma atividade de Monotipia. Iniciou com o 

poema “A Borboleta”, um poema em que o número ‘3’ aparece várias vezes, assim 

como as cores primárias. Em seguida,  de carteira em carteira estampou as tintas no 

papel, sugerindo uma borboleta. As crianças ficaram encantadas quando viam a imagem 

da borboleta e se consideravam autores do trabalho.  

Nesta atividade, salienta-se alguns pontos:   Embora o número ‘3’ tenha sido 

enfatizado todo tempo, o conteúdo não foi trabalhado de forma interdisciplinar. 

Associar as cores ao poema não contribui para o conhecimento artístico. Para misturar 

as cores primárias no papel formando uma borboleta, foi feito com a intervenção da 

professora em todos os trabalhos dos alunos, gerando resultados semelhantes, as 

crianças não passaram pela experiência do fazer artístico. Outro ponto a ressaltar  é que 

não houve estímulo à descoberta pelas novas cores que foram surgindo a partir das 

misturas, impossibilitando-os de pensarem sobre o processo, pois “quanto mais dermos 

a oportunidade aos nossos alunos de pensarem sobre o que estão vendo, mais 

preparados eles estarão para compreender os ensinamentos que lhes são transmitidos” 

(MEDEIROS, 2010, p.287). 

 



 

 
Figura: Observação de Aula de Arte  
Fonte: Acervo de pesquisa 

 

A professora 5 trabalhou com a técnica de pintura, explorando as cores 

primárias. A professora traçou linhas que formavam a tenda do circo, e cada aluno 

deveria pintá-las, utilizando as cores primárias. No entanto, foi feita restrições, 

impossibilitando às crianças a mistura das cores. Ao estipular a cor a ser utilizada por 

cada um e ao limitar o espaço das cores, houve também uma limitação quanto à 

descoberta que poderia ser propiciada, restringindo o fazer apenas a uma atividade que 

não possibilitou a experiência estética.  

 

Nas aulas de arte não basta apenas propor e desenvolver atividades, é 
preciso desenvolver o pensamento artístico, diversificando-as, 
contextualizando-as, motivando a curiosidade e a investigação, interligando 
Aulas de arte pressupõem intrinsecamente o trabalho com o pensamento 
artístico (MONTEIRO e MOSTAFA) 

 

As aulas observadas foram discutidas e novos direcionamentos foram feitos 

no planejamento das atividades que seriam aplicadas no laboratório teórico-prático de 

artes. Algumas questões foram suscitadas: as técnicas aplicadas em sala de aula por 

cada professora proporcionou o conhecimento artístico e a experiência estética aos 

alunos? Propiciou-se a criatividade individual? Concluiu-se que algumas adaptações na 

metodologia das oficinas agenciaria  o alcance de conhecimentos, tão relevantes para o 

ensino de arte. Para que houvesse tais adaptações seria necessário que as professoras 

pesquisadas vivenciassem o processo de contato com a arte para que houvesse assim a 

aproximação dos alunos com a experiência artística. Como defende Iavelberg 

 
 



 

[...] é necessário que o professor conheça diversos procedimentos em arte 
para poder ensiná-los aos alunos. Procedimentos de pintura, gravura, 
utilização de software e modelagem são alguns exemplos de conteúdos 
procedimentais que devem ser dominados por professores de artes visuais. 
[...] O papel do professor é o de garantir oportunidades constantes para tais 
exercícios e apoiar o aluno em seus afazeres, levando-o à autonomia 
progressiva na execução das tarefas. (IAVELBERG, 2003, p. 28) 

 
 
Para trabalhar com o ensino de arte é fundamental que o educador tenha 

conhecimento artístico e conheça  propostas pedagógicas contemporâneas, “precisa 

saber arte e saber ser professor de arte” (FUSARI e FERRAZ, 2009, p. 49). Com o 

relato das professoras foi possível compreender o porquê em haver limitações nas  

práticas pedagógicas artísticas,  a graduação ou formação continuada das mesmas, não 

possui habilitação em arte, desprovendo o saber e  experiência artística. Desta forma, 

percebeu-se a necessidade de prover  conhecimentos artísticos e estéticos às educadoras 

para que as aulas fossem propositoras, capazes de agenciar no aluno a criatividade, a 

reflexão e a experiência sensível cognitiva. Embora seja necessário maior tempo de 

aproximação, de experiência e de pesquisa em arte, durante a aplicação das oficinas 

com as professoras envolvidas na pesquisa, buscou-se minimizar algumas das lacunas 

percebidas. 

  

Preparação do Laboratório 

 

O planejamento do laboratório embasou-se no foco da pesquisa, que 

consistiu nas possibilidades de uso dos recursos midiáticos para as poéticas visuais, 

utilizando como artefato a DVDteca, contextualizando com as observações realizadas 

na etapa anterior. Junto à proposta da pesquisa e diante de alguns saberes que foram 

constatados como incipientes por parte das professoras envolvidas, estabeleceu-se 

algumas metas a serem atingidas nas oficinas das quais participariam: 

• Proporcionar o estímulo da percepção e da sensibilidade estético-visual das 

pesquisadas; 

• Oportunizar o conhecimento de diferentes artistas e fazer relação com o público 

e com a sociedade; 

• Propiciar a aproximação de diferentes linguagens artísticas e suas possibilidades 

de trabalho em sala de aula proporcionaria um olhar mais aguçado sobre o 

ensino de arte na escola; 



 

• Estabelecer diálogo, discutindo propostas para o ensino de arte de maneira que 

fosse promovida a autonomia do aluno, a valorização da sua autoestima, 

proporcionando a experiência estética; 

• Promover  pensamentos reflexivos e estreitar relações entre arte, poética pessoal 

e docência; 

• Utilizar os Recursos midiáticos do Instituto Arte na escola como mediadores do 

trabalho.  

 

Laboratório – Experiências Estéticas/Artísticas 

 

  As oficinas do laboratório aconteceram na própria instituição CEMEI, 

conforme relato abaixo: 

     Oficina 1: A percepção do olhar – com foco na percepção, a atividade 

buscou  aguçar os sentidos, de maneira a propiciar conhecimentos em arte. Foi 

escolhida a linguagem fotográfica, trabalhando com o fotográfo Juarez Silva, através do 

DVD Arte na Escola, conectando às obras de Salvador Dali, relacionando à ideia da 

percepção e imaginação. Buscou-se estabelecer diálogos com as professoras, mediante 

as exposições das observações e percepções individuais, feitas acerca da temática 

trabalhada. Foram compartilhadas situações cotidianas e a visão pessoal frente a cada 

situação. Discutiram sobre  as imagens vivenciadas e apreensões sobre o imperceptível. 

A atividade com  fotografias, revelaram a importância da flexibilidade, pois cada pessoa 

tem uma maneira particular de ver o mundo. Essa reflexão foi significativa no trabalho 

com as educadoras,  visto que em seu dia-a-dia, em sala de aula lidam com diferentes 

visões de mundo, pois “essas diferentes atribuições de significados se devem, também, 

ao fato de que, conforme a teoria semiótica, o sentido não está pronto e acabado nos 

textos, mas ele surgirá na relação entre destinador [...] e destinatário” (MEDEIROS, 

2010, p.293). 

         Oficina 2: Impressões e Sentidos – a proposta objetivou sensibilizar a 

percepção corporal-cinestésica, associada a trabalhos artísticos de Gravura e de 

Impressões. Para isso apresentou-se DVDs  dos artistas Maria Bonomi e Carlos 

Vergara.  O fazer artístico foi com base em impressões, mediada por uma dinâmica, que 

consistiu em  passar tintas na sola dos calçados das participantes e calçados que foram 

preparados antecipadamente com texturas diversas, buscou-se mostrar que as 

impressões acontecem a todo o momento, como um simples pisar, por exemplo.  



 

   As participantes apreciaram os artistas apresentados por trabalharem com 

técnicas e materiais diferenciados. Os relatos evidenciaram que os DVDs possibilitaram 

descobertas por mostrar o processo de criação dos trabalhos artísticos. Tais observações 

foram importantes no trabalho com os vídeos como propiciadores da leitura da imagem, 

visto que “a produção artística é constituída de significados. No caso das artes visuais o 

objeto artístico é a imagem. Esta como produto do trabalho humano, está relacionada à 

multiculturalidade, ao homem em lugares e tempos distintos (SCHUTZ-FOERSTE, 

2010, p.118). A atividade vivenciada , foram apontadas pelas participantes como 

possibilidades para se trabalhar em sala de aula. 

 

 
Figura: Laboratório Teórico-Prático 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Oficinas 3 e 4: A arte-educação e o conhecimento estético – na proposta de 

trabalho destas duas oficinas buscou-se um planejamento que promovesse discussões 

sobre a experiência estética no ensino de arte, a valorização de todo o processo de 

trabalho pelo qual o aluno vivencia e a valorização de suas produções. Utilizou-se o  

DVD Anita Malfatti: modernista por natureza,  proporcionando reflexões sobre 

conceitos estéticos na arte. Apresentaram-se também dois DVDs: Encontro: um 

processo de alfabetização para professores  e o Artista e Eu. Foram discutidas práticas 

propositoras para serem trabalhadas em sala de aula, evidenciando a experiência estética 

e cognitiva.  

O diálogo estabelecido com as educadoras, durante as oficinas, permitiu 

perceber  pontos que configuram contribuições da pesquisa numa perspectiva de novas 



 

visões por parte das envolvidas. Pode-se destacar: As professoras perceberam que o 

ensino de arte não se resume em atividades simplesmente lúdicas, soltas ou de um fazer 

de regras, e compreenderam que as experiências vivenciadas pelos alunos durante o 

processo é extremamente relevante para seu aprendizado. Entenderam que os  DVDs 

tanto poderia ser utilizado no trabalho em sala de aula com seus alunos, como também 

ser um recurso valioso no processo de criação, de reflexão e conhecimento para as 

próprias educadoras. 

Oficina 5: Produção com a artista Márcia Prates - no  planejamento das 

aulas a serem aplicadas aos alunos,  incluiu-se visita a um atelier  de uma artista da 

cidade, que tem como matéria prima, produtos naturais, ou seja, pigmentos minerais e 

argila como suporte artístico. A visita objetivou proporcionar aos alunos o contato e 

aproximação com suas obras, bem como conhecer os processos de criação da artista 

escolhida. A artista plástica Márcia Prates, consolidada no meio artístico em âmbito 

internacional,  recebeu os alunos em seu ambiente de trabalho, apresentando o seu 

processo de criação, matéria prima utilizada em suas pinturas e ressaltando a 

importância de seu material para o meio ambiente. Outro ponto relevante é que no 

atelier, há uma galeria de arte, onde obras de outros artistas montesclarenses estavam 

expostas, oportunizando uma experiência mais completa às professoras e aos alunos. Na 

culminância  esta proposta, a artista aplicou oficina para demonstrar e repassar o 

processo de preparo e criação a partir dos pigmentos, configurando em momento de 

experiência estética. Uma oportunidade que enriqueceu e ampliou saberes e provocou 

novas concepções na vida das educadoras. A artista enfatizou sobre o valor em 

desenvolver práticas artísticas utilizando os pigmentos naturais e os materiais orgânicos, 

recursos que valem muito nas propostas pedagógicas. 

 



 

 
Figura: oficina com a artista Márcia Prates 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Durante a realização das oficinas com a apresentação dos artistas e das 

linguagens da arte, mediados pelos DVDs da midiateca, buscou-se um diálogo entre os 

conhecimentos das professoras acerca dos assuntos abordados, levantando discussões de 

como se daria o trabalho com seus alunos em sala de aula, enfatizando sempre a 

importância da autonomia nos processos criativos e as possibilidades que o uso dos 

recursos midiáticos poderiam proporcionar. 

Nesta etapa,  as professoras pesquisadas, revelaram que conhecer o processo 

de criação dos artistas, através dos depoimentos apresentados nos DVDs foi uma 

experiência singular, pois até então, elas apenas viam o produto pronto, ou seja, a 

imagem da obra. Perceberam também  a possibilidade de amarrar técnicas, conceitos em 

arte, obras de arte e artistas, para o planejamento de suas aulas. Os recursos midiáticos 

utilizados nesta etapa, portanto, possibilitou desvelar pensamentos reflexivos e poéticas 

visuais, mostrados nas discussões propostas e  nos fazeres das próprias pesquisadas, 

respondendo a questão norteadora da pesquisação. 

 

Acessoria - Planejamento de Atividades Artísticas 

 

Esta etapa consistiu em  negociações com a supervisão, direção e 

educadoras, buscando adequar ao projeto semestral da SME intitulado Projeto Pequeno 



 

Cientista6 ao planejamento das aulas de arte. Foi feita uma assessoria individualizada às 

professoras pesquisadas durante a elaboração do planejamento. O mini-projeto de arte 

ficou delineado: 

• Sessão de vídeo – Proposta:  Vídeo da DVDteca, discussão com a temática 

proposta, alinhando ao tema geral;  

• Aula prática – os alunos vivenciariam uma prática artística proporcionando a 

experiência estética. Atividades: pintura com pigmentos vegetais, pintura com 

pigmentos minerais, modelagem com argila e colagem com materiais orgânicos; 

• Visita ao atelier de um artista plástico: matéria prima – pigmentos naturais e 

minerais; 

• Exposição dos trabalhos. 

Durante elaboração do planejamento para as aulas de arte ficaram evidentes 

algumas limitações, como: preocupação demasiada das professoras com a programação 

geral do CEMEI, dificuldade das pesquisadas em contextualizar aula de arte e demais 

conteúdos, falta de disponibilidade de tempo das docentes pesquisadas para selecionar e 

assistir os vídeos, restrições quanto aos materiais a serem utilizados nas oficinas 

artísticas.   

Aplicação de atividades de Artes Pós-Laboratório 

 As atividades propostas foram aplicadas diferencialmente por cada educadora. 

Mediadas pelos recursos midiáticos, desenvolveram-se as práticas artísticas, buscando 

correlacionar às temáticas e as técnicas, ou seja, de forma a conhecer, interpretar e 

propiciar experiência estética.   

 Dewey (2010), ressalta que a experiência é singular, cada um tem seu ritmo e 

condições, vivenciando a criação de maneira pessoal, consistindo em um processo que  

deve ser vivenciado do início ao fim. Assinala ainda que, que a produção artística deve 

ser prazerosa e não mecânica para que ocorra a experiência estética. A produção 

artística e estética refere à contextualização de aspectos culturais, sensitivos e 

cognitivos.  

                                                 
6 O Projeto Pequeno Cientista, tinha como tema o meio-ambiente, focando plantas, pequenos animais de 

jardim e substâncias naturais.   



 

 Ostrower (2009), afirma que estão inseridos no processo criador o 

conhecimento, a imaginação e a consciência. Neste sentido é importante que as práticas 

pedagógicas consistam em procedimentos que trabalhe a cognição,  percepção, 

imaginação, considerando o repertório cultural da criança. 

 As educadoras após terem vivenciado atividades artísticas e estéticas partiram 

para praticarem em sala de aula. Um planejamento que consistiu em quatro ações:   

Sessão de vídeo, as turmas assistiram separadamente, acompanhadas de suas 

professoras trechos dos DVDs arte na escola ‘Impressões de Carlos Vergara’ e ‘Som do 

Barro’. Foram realizadas discussões e debates sobre os vídeos, instigando o pensamento 

crítico e criativo das crianças,  relacionando com o ‘Projeto Pequeno Cientista’.  

As professoras 01 e 04 desenvolveram atividades de pintura com pigmentos 

naturais. Com elementos vegetais e minerais, água e cola, foram produzidas tintas em 

tonalidades diferentes. Os  alunos fizeram produções artísticas utilizando as tintas 

preparadas. O processo de criação tiveram como base os artistas trabalhados na primeira 

etapa do planejamento - sessão de vídeos,  DVD Arte na Escola ‘Impressões de Carlos 

Vergara’, Márcia Prates - artista plástica de Montes Claros. 

As professoras 02 e 03 trabalharam com os alunos a partir da técnica da 

modelagem utilizando a argila. Em uma convergência  entre o “Projeto Pequeno 

Cientista” e as obras artísticas apresentadas pelos vídeos, foram vivenciadas os 

processos de criação. A professora 2 priorizou a produção individual, cada criança 

construiu seu trabalho. A turma da professora 3 realizou uma atividade coletiva. O 

processo de criação foi relacionado aos artistas trabalhados na primeira etapa - sessão de 

vídeos. Artista: Nado de Olinda - DVD arte na escola ‘Som do Barro’, Márcia Prates - 

artista plástica de Montes Claros. 



 

 
                              Figura: Modelagem em argila 
                              Fonte: Acervo da pesquisa 
 

A professora 05 desenvolveu com seus alunos a proposta de criação voltada ao 

tema meio ambiente utilizando a técnica de colagem com materiais orgânicos a partir da 

coleta de matéria prima da natureza (galhos, folhas, flores, sementes) para elaboração e 

produção de um trabalho artístico coletivo, uma conexão com as obras do artista Carlos 

Vergara - DVD Arte na Escola ‘Impressões de Carlos Vergara’. 

Como parte do planejamento foi realizada visita ao atelier da artista plástica 

Márcia Prates. A visita oportunizou aos alunos e professoras  uma aproximação com a 

artista, atelier e galeria, tendo portanto, contato direto com obras de arte. Foi propiciada 

aos alunos momentos de experimentação com os pigmentos minerais, a artista dialogou 

com as crianças mostrando e explicando como produzir tintas com a própria terra e 

como pintar com estes pigmentos. As crianças puderam ver, sentir e aprender algo novo, 

artístico, proporcionando  conhecimento, experiência estética e criativa. 

 



 

 
Figura: visita dos alunos ao atelier da artista Márcia Prates 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Depois das atividades realizadas, as educadoras promoveram uma exposição das 

produções das crianças na instituição, aberta à comunidade, pais, alunos e funcionários. 

 

Dificuldades nas Práticas Pedagógicas em Artes 

 

 Na aplicação das atividades das educadoras envolvidas na pesquisa em sala de 

aula, após o processo do Laboratório Teórico-prático, foi possível verificar ainda alguns 

ruídos que comprometem as práticas artísticas, como:   

• Dificuldades em promover contextualização e reflexões estéticas durante a aplicação 

das atividades artísticas;  

• Dificuldade, por parte de algumas professoras na aquisição e preparação dos 

materiais a serem utilizados nas atividades práticas; 

• O processo de criação dos alunos ainda foi pouco explorado; 

• Pouco estímulo no momento de apreciação e no surgimento das inquietações dos 

alunos durante seu fazer artístico; 

• Enfoque maior no produto e apresentação de um resultado e na sua exposição na 

instituição de ensino. 

• Falta de habilidades sensitivas para o preparo do ambiente, exercendo ainda 

induções no momento do fazer do aluno; 

Foi evidente a mudança nas práticas pedagógicas das professoras pós-

oficinas, houve melhor compreensão sobre a arte e seu processo estético e criativo nas 



 

aulas. Anteriormente não utilizavam vídeos de arte para o processo de criação e 

reflexão, não contextualizavam o conhecimento e a prática nas atividades artísticas, não 

exploravam materiais diferenciados para as atividades de arte. O direcionamento das 

professoras no processo de criação das crianças ocorreu de forma menos rígida, 

favorecendo, assim, um pouco mais a criatividade e imaginação do aluno, em 

comparação às aulas observadas inicialmente. A partir do laboratório as professoras 

adquiriram alguns conhecimentos e propostas para as aulas de arte, aplicando em suas 

práticas.  

 

Considerações finais: 

 

O trabalho realizado junto às professoras da educação infantil trouxe 

algumas reflexões no âmbito do ensino de artes.  Com a proposta de promover a 

experiência estética por meio de recursos midiáticos, foi  proporcionado subsídios para 

que as pesquisadas pudessem estabelecer compreensões do ensino de arte e desenvolver 

práticas pedagógicas com seus alunos. Com o intuito de oferecer  possibilidades em 

suas aulas de arte em sala, foi desenvolvida oficinas , utilizando a midiateca do Arte na 

Escola, criando um espaço reflexivo e propiciando processos de criações artísticas. 

No decorrer da pesquisa, foi detectado aspectos relevantes para a prática do 

ensino de arte em sala de aula, considerados ruídos e brechas no processo de apreensão 

e experiência estética. A falta de conhecimentos no âmbito artístico, a formação e 

experiência da docência trazem equívocos na aplicação de atividades em artes. 

A arte-educação com sua proposta de cognição e experiência estética 

requerem do professor uma atitude de pesquisa, conhecimento e compreensão da 

importância de se trabalhar enfocando a contextualização histórica, cultural, social e 

imagética. Aproximar a obra de arte à realidade do aluno é permitir o desenvolvimento 

de cidadania, crítica e capacidade de leitura de mundo. Com a pesquisa, é confirmado o 

grande desafio da arte-educação junto aos professores da educação básica. Os 

educadores necessitam de cursos, capacitações e eventos que oportunizem a condição de 

uma nova concepção no âmbito educacional da arte. 

A pesquisa responde sua questão norteadora, de apresentar os recursos 

midiáticos e em especial a Midiateca do Arte na Escola, como recursos potenciais para 

desvelar os pensamentos reflexivos e processos de criação, através do laboratório 

realizado com as professoras pesquisadas, espaço que propiciou reflexão e fazeres 



 

artísticos, a partir de depoimentos de artistas e propostas pedagógicas por meio dos 

DVDs, originando dessas mídias vieses para discussão, construção de conhecimento, 

novos olhares e percepções. Uma oportunidade que a equipe de pesquisadores 

aproveitou, atrelando às temáticas com os limites e lacunas apresentadas nas aulas de 

artes aplicadas pelas pesquisadas anteriormente. 

O Instituto Arte na Escola, com seu acervo de DVDs, representa um rico e 

infinito recurso que deve ser difundido e utilizado pela rede pública de ensino. Acirrar 

um trabalho de disseminação e distribuição desses materiais didáticos, bem como 

promover estudos e capacitações voltados para o uso destes recursos midiáticos trarão 

benefícios para a educação e qualificação no ensino de arte. 
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