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RESUMO 
Introdução: O Ensino de Arte tem passado por adequações desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Base da Educação, Lei nº 9394/96 que 
estabeleceu sua obrigatoriedade. A partir daí, deu-se a publicação de documentos referencias pelo Governo Federal para orientar os 
professores, foram criados cursos específicos de nível superior para a formação do professor e muitas pesquisas e estudos surgiram para 
atender as demandas surgidas. Entre estes, temos o material Educativo do Instituto Arte na Escola, a DVDteca Arte na Escola composta de 162 
(cento e sessenta e dois) documentários sobre a Arte Contemporânea Brasileira. No ano de 2011, o MEC, por meio de parceria com o IAE, 
adquiriu títulos deste acervo e compôs caixas com 30 (trinta) títulos e enviou uma caixa para as escolas públicas do território nacional. Cada título 
é um campo aberto para novas possibilidades de relações entre os conteúdos e o professor pode utilizá-lo da maneira que considerar mais 
adequada. A partir do olhar atento neste material, levantamos questões investigativas de como promover no Polo Arte na Escola, localizado na 
Faculdade Novo Milênio para o estudo e pesquisa nos documentários da DVDteca, junto aos professores da rede pública de ensino estadual e 
municipal. Tendo como objetivo promover e ampliar os conhecimentos dos professores das duas redes de ensino, propomos e acompanhamos 
então, a Oficina Metodológica da DVDteca Arte na Escola. Na pesquisa adotamos o método dialético, valendo-se da técnica de pesquisas 
bibliográficas exploratórias e coleta de dados específicos sobre Ensino de Arte junto aos professores envolvidos. As ações educativas propostas 
para formação continuada de professores foram observadas e acompanhadas para a elaboração dos relatórios que contribuíram na escrita deste 
artigo. Na Rede Estadual de Educação foram realizados 11 (onze) encontros regionais e na Rede Municipal de Vila Velha de Educação foram 
encontros mensais, tendo nos dois primeiros a apresentação de dois documentários do acervo Arte na Escola para que os professores 
participantes adquirissem maior conhecimento e pudessem trocar experiências vividas em sala de aula. Ao final de cada apresentação do 
documentário, os professores foram convidados a participarem das atividades propostas. Finalizando o processo foi realizada uma coleta de 
dados junto a uma mostra de envolvidos a fim de verificarmos as contribuições que o uso dos documentários trouxe para o processo de ensino 
aprendizagem em Arte. Constatamos que o conteúdo apresentado nos documentários agrega qualidade e potencial ao ensino de arte e que este 
também possibilita a integração dos conteúdos específicos da arte com outras áreas de conhecimento. 
 

INTRODUÇÃO 

O Ensino da Arte tem passado por muitas 
alterações, debates e gerado estudos e pesquisas 
desde que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 
LDB9394/96 tornou a Arte conteúdo em toda 
Educação Básica.  

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do 
ensino fundamental e do ensino médio devem ter base 
nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educandos. (Redação 
dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

[...]  
§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais , constituirá componente 
curricular obrigatório nos diversos níveis da educação 
básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, 
de 2010) 

[...]  
§ 6o A música deverá ser conteúdo obrigatório, 

mas não exclusivo, do componente curricular de que 
trata o § 2o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.769, 
de 2008). 

Desde a aprovação da LDB-96, o MEC tem 
propiciado aos professores documentos e diretrizes a 
fim de estabelecer os parâmetros mínimos para o 
ensino da Arte no território nacional. O mais recente 
trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Básica, publicada em 2013, que reforça o 
que está previsto na LDB. De acordo com a LDB 
caberá a Arte tratar das diferentes linguagens 
artísticas (artes visuais, teatro, dança e música), assim 
como questões referentes às Culturas Afro-Brasileira e 
Indígena (DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS. 2013, pag116).  

Dos estudos realizados sobre o ensino da arte na 
educação básica, muitos materiais educativos têm 
sido produzidos e editados a fim de nortear o 

professor no ambiente escolar. E nesta pesquisa 
optamos por trazer os documentários que compõem a 
DVDteca do Instituto Arte na Escola, por atuar como 
bolsista no Polo Arte na Escola/Faculdade Novo 
Milênio.  

Este polo é um entre os quarenta e sete polos que 
integram a Rede Arte na Escola em todo território 
nacional, localizados em parceria com universidades 
em vinte e dois Estados, com a finalidade de prestar 
assessoria gratuita aos professores de Arte na 
Educação Básica das redes públicas de ensino. 

O Polo Arte na Escola/FNM possui um acervo de 
DVDs, materiais educativos, livros e catálogos sobre 
Arte e Arte-Educação que estão disponíveis para 
empréstimos aos professores interessados.  

No ano de 2011, o Ministério da Educação (MEC) 
adquiriu do Instituto Arte na Escola documentários da 
DVDteca em quantidade suficiente para distribuir uma 
caixa contendo trinta títulos para todas as escolas das 
redes de ensino estaduais e municipais do Brasil. O 
envio gratuito destas mídias acompanhadas de 
material educativo para o professor talvez seja a maior 
difusão já feita de recursos pedagógicos para as aulas 
de Arte. Entretanto, não houve um trabalho de (in) 
formação junto ao professor sobre esse material, seu 
conteúdo e sua metodologia.  

A coleção de documentários da DVDteca aborda 
especificamente a arte contemporânea brasileira e o 
material foi produzido pelo Instituto Arte na Escola. 
Cada título é acompanhado de cartilha educativa que 
tem a metodologia rizomática, baseada em Delleuze e 
Guattari como proposta de ensino para atender aos 
diferentes níveis de ensino, conteúdos e currículos.  

Além de apresentar os artistas brasileiros 
contemporâneos, a DVDteca dispõe de documentários 
em que a diversidade nacional é tratada, permitindo ao 
professor e aos alunos tecer reflexões sobre o fazer 
artístico de nosso tempo e de nossas regionalidades, 
atendendo assim o que a LDB solicita.  

Ressaltamos que ao todo a DVDteca Arte na 
Escola é constituída por um acervo de 160 
documentários, especializado em artes visuais e estão 
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disponíveis nos polos localizados nas 
universidades/faculdades para empréstimo aos 
professores. Ao planejar sua ação educativa, o 
professor poderá consultar cartilha educativa e até 
imprimi-las em formato PDF no hotsite: 
http://www.artenaescola.org.br/dvdteca, podendo 
inclusive assistir clipes dos documentários, para então 
reserva-lo e fazer o empréstimo no polo. 

A partir deste ano de 2014, o Instituto Arte na 
Escola passou a disponibilizar a cada semana um dos 
documentários do acervo da DVDteca, na íntegra, em 
seu hotsite.  

A proposta pedagógica da DVDTECA é contribuir 
para uma educação ampla, dinâmica, interativa e 
criativa, visando estimular o aluno à pesquisa, adaptá-
lo à realidade atual e à globalização e prepará-lo para 
ser mais atuante e crítico. 

Os documentários promovem a aprendizagem em 
diferentes formas de fazer arte, no qual o conteúdo a 
ser trabalhado deve ser incorporado às estruturas de 
conhecimento do aluno, ou seja, deve ter um 
significado para ele, havendo relação entre o novo 
conhecimento e os conhecimentos prévios.  

Cada título é um campo aberto para novas 
possibilidades de relações entre os conteúdos e o 
professor pode utilizá-lo da maneira que considerar 
mais adequada, mas não como uma lista de atividades 
a serem seguidas ou com sequência pré-estabelecida. 
Ao contrário, as proposições são apenas provocações 
ao olhar-pensante dos professores, contribuindo com 
as escolhas, investigações, reflexões e produções na 
Arte.  

A partir do olhar atento neste material, 
questionamo-nos sobre quais ações de formação 
continuada para professores de Arte na Educação 
Básica poderão ser realizadas no Polo Arte na 
Escola? Como promover o estudo e pesquisa nos 
documentários junto aos professores da rede pública 
de ensino estadual e municipal? Quais diálogos estes 
documentários possibilitarão entre Arte e outras áreas 
de conhecimento, promovendo as ações 
interdisciplinares? 

De acordo com Fonseca (2007) há um 
distanciamento entre o que os documentos, 
pesquisadores e estudiosos do Ensino da Arte 
propõem e a realidade desenvolvida na prática em 
sala de aula. Supomos que isto aconteça devido ao 
pequeno número de aulas semanais prevista na matriz 
curricular para cada série, e que para completar a 
carga horária, o professor precisa lecionar em mais de 
uma escola e/ou turnos. Faltando assim, tempo para 
se dedicar as necessidades de um profissional de arte, 
entre elas experimentar, vivenciar linguagens artísticas 
e visitar espaços culturais.  

Assim sendo, tem-se nesta pesquisa o objetivo de 
promover e ampliar os conhecimentos dos professores 
de arte da rede pública estadual do Espírito Santo e 
da Prefeitura Municipal de Vila Velha, a fim de 
possibilitar meios e condições para a reflexão sobre a 
concepção contemporânea do Ensino da Arte e da 
própria prática. Realçar sua atitude investigativa em 
um processo de formação contínua, por meio de 
estudos e pesquisas, incentivando-os a estabelecerem 
relações entre os potenciais da arte e outros campos 
do conhecimento, assim como, promover a ampliação 
do repertório cultural destes, utilizando amplamente os 
materiais fornecidos pelo MEC/IAE. 

Considera-se relevante esta proposta junto aos 
professores uma vez que contribuirá para o processo 
de ensino aprendizagem em Arte integrada às outras 
áreas de conhecimento, ou seja, interdisciplinar do 
conhecimento.  

A transversalidade refere-se ao conhecimento 
próprio da disciplina, indo além dela, tanto no espaço 
quanto no tempo. Busca a unidade do conhecimento 
na relação entre a parte e o todo, entre o todo e a 
parte. Adota atitude de abertura sobre as culturas do 
presente e do passado, uma assimilação da cultura e 
da arte. De acordo com as diretrizes (2013, pag. 117), 
a transdisciplinaridade é uma das formas de 
contemplar diferentes conteúdos de forma integrada:  

A transversalidade constitui uma das maneiras de 
trabalhar os componentes curriculares, as áreas de 
conhecimento e os temas contemporâneos em uma 
perspectiva integrada, tal como indicam as Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica. Essa abordagem deve ser apoiada por meios 
adequados. Aos órgãos executivos dos sistemas de 
ensino compete a produção e disseminação de 
materiais subsidiários ao trabalho docente, com o 
objetivo de contribuir para a eliminação de 
discriminações, racismos e preconceitos, e conduzir à 
adoção de comportamentos responsáveis e solidários 
em relação aos outros e ao meio ambiente. 

O método adotado foi o dialético, valendo-se da 
técnica de pesquisas bibliográficas exploratórias e 
coleta de dados específicos sobre Ensino de Arte junto 
aos professores envolvidos. As ações educativas 
propostas para formação continuada de professores 
foram observadas e acompanhadas para a elaboração 
dos relatórios que contribuíram na escrita deste artigo.  

 
 

DESENVOLVIMENTO 
O PROFESSOR E A FORMAÇÃO CONTINUADA: 

UTILIZANDO O MATERIAL DO ACERVO. 
 
A Formação Continuada utilizando o material educativo 

DVDteca Arte na Escola foi realizado por meio de parceria 
entre o Polo Arte na Escola/FNM com duas Secretarias de 
Educação Pública:  

• Rede Municipal de Vila Velha, envolvendo 
professores da Educação Infantil e professores de arte do 
Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais) com o 
objetivo de trabalhar o ensino de arte numa concepção 
contemporânea de educação, assim como propiciar aos 
professores o acesso à arte contemporânea brasileira.   

De acordo com informes da coordenação de formação 
continuada, alguns professores desenvolvem suas propostas 
pedagógicas nas aulas de arte utilizando-se do uso da 
técnica pela técnica ou mesmo de modelos a serem seguidos 
pelos alunos, sem que haja a apreciação, reflexão e 
contextualização da produção artística. Neste modelo, o 
professor acaba desenvolvendo uma proposta meramente 
burocrática e favorecendo com isso, a representação ou a 
imagem da arte como um simples passatempo. A partir 
dessas considerações, propõe-se na formação mediar por 
meio de temáticas apresentadas nos documentários da 
DVDteca Arte na Escola, possibilitando aos professores a 
experimentação e vivência de um ensino de arte dotado de 
uma linguagem própria e com suas especificidades, além de 
contribuir também para que eles se vejam e atuem como 
pesquisadores na escola, instigando a curiosidade de seus 
alunos a respeito da arte contemporânea.  

Assim, a formação continuada para os professores da 
rede municipal de Vila Velha foi organizada para sete meses, 
com encontros mensais, sendo um grupo para Educação 
Infantil e um grupo de Ensino Fundamental. Viabilizando a 
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participação dos professores de acordo com o turno que 
lecionam e seus dias de planejamento, cada encontro foi 
realizado no turno matutino e vespertino.   

No dia 20 de março de 2014, foi realizado na Faculdade 
Novo Milênio, o primeiro encontro, no qual apresentamos 
para 17 professores o Polo Arte na Escola/FNM, sua missão 
no ato de qualificar os professores numa concepção de 
ensino da arte, enquanto objeto do saber, que desenvolve 
habilidades perceptivas, a capacidade reflexiva e crítica, não 
se limitando à auto expressão e à criatividade. Além de, 
propiciar um espaço para partilhar e compartilhar ideias e 
experiências, nas quais cada um possa agregar ao seu 
conhecimento e transmiti-la em sala de aula, enriquecendo 
da mesma forma o conhecimento dos alunos.  

Escolhemos para este inicio de conversa com os 
professores o título: “Isto é arte?”, que conta como principal 
interlocutor da discussão o filósofo Celso Favaretto, mestre e 
doutor em filosofia, comentando sobre conceitos e 
transformações ocorridas no domínio da arte, do século 19 à 
contemporaneidade.  

Imagens de arte e comentários são mesclados a 
perguntas comuns, que a maioria das pessoas gostaria de 
fazer sobre arte. O documentário tem uma forma didática e 
acessível, tendo sido editado a partir de trechos da palestra 
proferida por Celso Favaretto, no espaço Itaú Cultural em 
julho de 1999. 

Após a apresentação do vídeo, abrimos o espaço para 
reflexão e debate junto aos professores sobre algumas 
questões a respeito do conceito apresentado de Arte 
Contemporânea. Todos participaram trazendo opiniões 
diferentes e gerando assim uma discussão saudável a 
respeito do tema. Enriqueceram meu conhecimento e ao 
serem indagados se o vídeo poderia ser trabalhado em sala 
de aula, todos concordaram e disseram que as crianças 
questionariam de modo especial as obras “Porco 
Empalhado”, de Nelson Leirner (1996) e a “Caixa de 
Baratas”, de Lygia Pape (1967). É um documentário que 
possibilita aos professores e posteriormente seus alunos um 
novo olhar sobre o diferente na obra artística. Segundo 
Favaretto no documentário, “muita obra moderna é um 
verdadeiro horror”. 

O documentário é dividido em três módulos, nos quais 
são apresentadas diferentes obras artísticas que apresentam 
obras acadêmicas ou clássicas, como “O Caipira picando 
Fumo”, de Almeida Junior, transita pelo modernismo com a 
obra “A Feira”, de Tarsila do Amaral e avança na 
contemporaneidade com objetos e linguagens hibridas.  

O documentário conduz o olhar do espectador, neste 
caso, o professor, a ao exercício da leitura de imagem, a 
percepção de detalhes que diferenciam os estilos entre si. A 
forma como antes, na obra acadêmica era representada a 
forma e a profundidade e como está é representada no 
modernismo.   

Observamos que alguns professores apresentam 
resistência em trabalhar com a arte contemporânea, e de 
acordo com Fonseca (2007) “não trabalham a arte 
contemporânea [...] por não a compreenderem, por 
necessitarem de formação e informações específicas, 
momentos de experiência e vivência com as diferentes 
expressões que a integram [...]”.  

Ao serem questionados sobre as vivências pessoais, e 
não com os alunos, com a arte contemporânea obtivemos 
como respostas que muitos não tem acesso, devido a falta 
de tempo para realizar visitas nas exposições de arte 
contemporânea, pois os museus e galerias só realizam 
encontros para professores em horários nos quais estão em 
sala de aula e não são liberados pela escola. Outros 
argumentaram que é difícil o deslocamento para visitas as 
exposições de arte contemporânea que acontecem em 
outros estados, por motivos diversos. Com relação ao acesso 
às publicações de livros e catálogos, justificam os altos 
preços dos mesmos e quando estes chegam às escolas da 
rede pública, costuma ficar nas estantes da sala de diretores 
e ou mesmo são levados para casa de outras pessoas que 
não são da área de arte.  

Aproveitando este momento de reflexão e de 
lamentações para apresenta-los o acervo da dvdteca, 
disponível no espaço do polo para empréstimos aos 
professores da educação básica, assim como dos livros, 
catálogos, banco de imagens e materiais educativos de 
exposições de arte que aconteceram no estado e em outros 
também.  

No segundo encontro foi trabalhado o documentário da 
artista brasileira Lygia Clark, em uma exposição realizada no 
ano de 1993, no Museu de Arte da Pampulha em Belo 
Horizonte em Minas Gerais. As imagens e a narração de 
suas obras, nos levaram a entender seu processo de criação 
em peças aos quais nomeou de “Bichos”, em placas unidas 
por dobradiças.  

Lygia Clark foi uma artista que inovou a relação entre 
obra de arte e público ao produzir obras que podiam ser 
manipuladas pelo espectador, ou seja, a obra não é apenas 
para ser vista, mas mexida, modificada, tomar uma nova 
forma a partir da presença do espectador. 

Após a realização de debate, a professora Julieta 
Michelini, formadora da Rede Municipal de Vila Velha e 
integrante da equipe do Polo Arte na Escola/FNM propôs aos 
professores o exercício com dobradura em papel cartão, 
criando várias figuras diferentes. 

No encontro seguinte, um professor de arte relatou que 
utilizou o mesmo vídeo em sala de aula e utilizou nas 
produções plásticas com material reciclável como caixas de 
leite e tampinha plástica. Os alunos adoraram produzir seus 
próprios bichos, que inclusive construíram com dobradura um 
jacaré, que em seguida ao ser dobrado, se transforma em 
jogo-da-velha, inspirados na obra da artista. 

Acompanhando aos encontros de Formação Continuada 
com os professores de Arte tenho observado que os 
documentários trabalhados promovem um novo olhar e 
novas possibilidades em relação ao ensino de Arte, não só 
na perspectiva do que se leva para o aluno, mas também de 
construção de conhecimento para eles próprios, pois ao 
assistirem os documentários têm acesso à artistas que antes 
nunca tinham ouvido falar. Para promover o estudo e a 
pesquisa nos documentários junto aos professores da rede 
pública de ensino estadual e municipal, são realizadas 
divulgações através de carta-convite enviadas para as 
escolas e para os professores, convidando-os para que 
possam visitar o Polo Arte na Escola e fazerem uso do 
acervo o qual está disponível para empréstimo. As 
informações sobre exposições e encontros de arte são 
divulgados por meio de redes sociais e e-mails 
encaminhados para os professores e para as escolas. São 
realizados encontros mensais na sede do Polo para troca de 
ideias e para a realização de mesas redondas a respeito do 
que está sendo discutido sobre a arte contemporânea. 

• Rede Estadual do Espírito Santo, envolvendo 780 
profissionais da educação nas onze regionais de educação: 
Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Cachoeiro, 
Carapina, Cariacica, Colatina, Linhares, Guaçuí, Nova 
Venécia, São Matheus e Vila Velha.  

A fim de atender a demanda sinalizada pelos 
professores em pesquisa ao final do ano letivo de 2013 e 
resgatarmos o material audiovisual enviado pela Secretaria 
de Educação a Distância do MEC no ano de 2011 foi 
proposto à Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 
a parceria com o Polo Arte na Escola/Faculdade Novo 
Milênio, por meio de Projeto de Extensão Universitária para a 
realização da Oficina Metodológica da DVDteca Arte na 
Escola junto aos professores de Arte do Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos 
e Pedagogos visando a apresentação do material e 
orientações metodológicas em diálogo com o Documento 
Referencial Curricular da Rede de Estado da Educação do 
Espírito Santo. 

Com o objetivo de proporcionar um espaço permanente 
de reflexão sobre a Arte e seu ensino; incentivar os 
professores a estabelecerem relações entre os potenciais da 
arte e outros campos do conhecimento foram considerados 
os seguintes aspectos: 
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• Atender as onze (11) regionais de educação 
existentes na rede estadual; 

• Valorizar a integração dos professores o mais 
próximo possível de sua localização; 

• Priorizar o uso do horário de planejamento 
semanal; 

• Propor o estudo, a pesquisa e a elaboração de 
ações educativas com uso dos títulos do acervo DVDteca 
Arte na Escola para os horários de planejamento semanais, 
em continuidade a oficina, com término ao final do mês de 
outubro; 

A carga horária total inicialmente proposta para a ação 
de formação foi de quarenta e oito (48) horas, assim 
distribuídas: 

• Oito (8) horas para o Encontro Presencial Inicial;  
• Oito (8) horas para pesquisa e estudo nas cartilhas 

que acompanham os documentários, a fim de alinhá-los ao 
planejamento inicialmente proposto para a(s) série (s) que 
trabalha; 

• Oito (8) horas para o planejamento de ações 
educativas a serem desenvolvidas junto aos alunos; 

• Oito (8) horas para realização do planejamento na 
série/ano EF, EM ou EJA; 

• Oito (8) horas para elaboração de relato de 
experiência; 

• Oito (8) horas para partilha dos resultados em 
Encontro Regional com Mostra Banner. 

Entre os meses de fevereiro a junho foram realizados os 
encontros com os professores de Arte e pedagogos, de cada 
regional e apesar da proposta inicial ser a mesma, cada um 
deles foi desenvolvido e finalizado de forma diferente, uma 
vez que se considerou a realidade local e sua diversidade 
cultural.  

A partir dos relatórios, dos materiais apresentados pelos 
professores e do acompanhamento das ações desenvolvidas 
pretende-se avaliar o quanto o uso dos documentários 
contribuíram para o processo de ensino aprendizagem dos 
alunos. 

 
Momentos de ensinar e aprender arte e ensino de arte 
 
Assim, definimos os momentos de realização dos 

encontros nas regionais, pois consideramos que ninguém 
sabe tanto que nada tenha a aprender e na relação professor 
e aprendiz o saber é construído o tempo todo.  

E nos considerando parte deste todo, iniciamos a 
conversa com os professores de Arte e Pedagogos divididos 
em dois grupos, aqui denominados de Grupo 1 - o grupo de 
profissionais dos anos iniciais do Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos e de Grupo 2 - o grupo de 
profissionais dos anos finais do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio.  

O conteúdo da oficina teve início com a apresentação da 
proposta da formação continuada utilizando a metodologia 
rizomática proposta nas cartilhas que acompanham os 
documentários da coleção da DVDteca Arte na Escola.  

Nos dois grupos a sensibilização para a metodologia 
rizomática se deu a partir da dinâmica com a Fita de 
Moébius, entregando a cada professor meia folha de A4, ja 
com marcas de impressão em um dos lados e cortada de 
comprido. Solicitamos que cortassem ao meio, no mesmo 
sentido, a fim de termos duas tiras de 30 cm x 5 cm. Seguida 
da colagem, formando uma tira de 60 cm por 5 cm e o 
fechamento, não em forma de círculo, mas com pequena 
inversão em uma das pontas, a fim de formar a fita de 
Moébius.  

Cada um fez o corte em sua fita, percebendo que esta 
não se partiu, pelo contrário dividia-se em novas 
possibilidades, em escolhas, novas trajetórias, em 
continuidade, sem começo, sem fim, integrada, entre outras 
definições (definidas pelos professores ao participarem da 
proposta). Ao finalizarem os cortes, conversamos sobre as 
sensações, reflexões, ideias, relações, etc. E aproveitando as 
muitas definições dadas pelo grupo, inserimos a relação 
entre arte e conceitos da matemática, nas ações de divisão, 

medidas, colagem = soma, formas, novas medidas com o 
corte contínuo, etc.  

 
Fotografia 1 e 2: Professores trabalhando com a fita de 

Moébius 

 
Fotografia de Maria da Penha Fonseca 

Fonte: Portfólio de Relatório do Projeto de Extensão 
 
Em cada regional este momento foi concluído com a 

união das fitas e a realização de intervenção no espaço de 
utilização para a oficina. Os resultados foram os mais 
diversos e em muitos deles foi necessária uma parada na 
programação para o registro fotográfico. 

No primeiro grupo, foi trabalhado o tema Autorretrato, e 
para inserir o conceito da temática, a sala foi ambientada 
com espelhos de tamanhos diversos reproduções de 
autorretratos de diferentes estilos e épocas (Coleção 
Pinacoteca CARAS).  Foi solicitado que os professores 
caminhassem no espaço e observassem as imagens 
expostas. Percebeu-se, paradas para apreciação diante do 
espelho, umas desinibidas e outras mais discretas. Ao serem 
interrogados sobre a temática a ser trabalhada, alguns 
responderam retratos e outros autorretratos. Após definição 
dos conceitos e da temática a ser utilizada na Oficina foi 
projetado o vídeo documentário que trata da exposição Auto-
retrato: espelho de artista, organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo – MAC/USP, 
na Galeria de Arte do Sesi do Centro Cultural Fiesp, sob a 
curadoria de Katia Canton. O documentário uma visita 
mediada por Katia com uma leitura comparativa entre 
representações do autorretrato, da arte clássica (Velázquez, 
Van Gogh, Giotto, Durer, Rembrandt) à arte contemporânea 
(Gustavo Rezende, Adriana Varejão, Sandra Cinto, Keila 
Alaver, Alex Flemming, José Rufino, Lina Kim entre outros).  

Após a projeção do vídeo, foi realizado debate 
considerando as linguagens artísticas, a forma e conteúdo, 
os saberes estéticos e culturais, as conexões 
transdisciplinares, a mediação cultural e com o processo de 
criação com a proposição de algumas ações educativas: 
percepção tátil do rosto e do corpo; observação diante do 
espelho (normal, caretas, triste, alegre, preocupada, etc.); 
elaboração de autorretrato com colagem de imagens, cores e 
formas de sua preferência; desenho ou pintura; selfie; entre 
outras.  

A oficina foi finalizada resgatando alguns momentos 
vivenciados e tratando da amarração de sentido nas 
produções dos alunos, nas exposições dentro do espaço 
escolar, das visitas externas aos diferentes espaços 
artísticos, na valorização da processualidade e na avaliação 
em Arte 

 
Fotografia 3 e 4: Professores fazendo exercícios material 

educativo Autorretrato 

 
Fotografia de Maria da Penha Fonseca 

Fonte: Portfólio de Relatório do Projeto de Extensão 
 
O segundo grupo trabalhou com o título Macrofotografia, 

e para inserir o conceito da temática, foi apresentada ao 
grupo uma sequência fotográfica da Instalação: El hombre 
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com el hacha y otras situaciones breves, da artista Lilian 
Porter, na qual a artista utiliza miniaturas em diversas 
situações, como se estivessem reduzidas no tamanho em 
relação aos objetos, ou como se os objetos tivessem se 
ampliado drasticamente de tamanho. Com os 
questionamentos: O que as imagens conseguiram despertar 
em você? Causou atração ou estranhamento? Quais 
aspectos atraíram mais a sua atenção? Iniciamos a 
discussão sobre a temática a ser trabalhada. 

O documentário Macrofotografia possui vinte e quatro 
minutos, divididos em três blocos de oito minutos. Neste, o 
fotógrafo Juarez Silva (especialista em macrofotografia) 
explora os caminhos que percorre pelas matas do Parque 
Estadual da Cantareira em São Paulo.  O fotógrafo mostra 
seu trabalho, no modo como registra de perto pequenos 
cogumelos e animais como sapos e insetos. A 
macrofotografia possibilita expor detalhes de pequenos seres 
que não perceberíamos com facilidade a olho nu, o que 
favorece além do seu uso artístico e publicitário, o científico. 
O fotógrafo destaca a necessidade de educar o olhar para 
perceber e trabalhar com este pequeno mundo, compondo 
imagens com qualidade visual (disponível em: 
<artenaescola.org.br>. Acesso em 20/03/2014). 

Após a projeção do documentário, foi realizado o 
debate, levantando os seguintes questionamentos: Quais 
perguntas você se fez durante a projeção do vídeo? O que o 
documentário desperta em você? O que você imagina que os 
alunos gostariam de ver no documentário? O que causaria 
estranhamento? Que aspectos do trabalho de Juarez Silva 
atraem mais sua atenção? Você já trabalhou com seus 
alunos a questão de caráter artístico/documental da 
fotografia? O documentário amplia seu conhecimento e 
percepção sobre as possibilidades de parceria entre arte e 
ciências da natureza? Qual o foco que você daria ao trabalho 
em sala de aula a partir deste documentário? Como imagina 
aproveitar, na sala de aula, a divisão do documentário em 
três segmentos? 

Uma das primeiras questões levantadas pelos 
professores é relativa ao equipamento fotográfico utilizado 
pelo Juarez Silva nas gravações. Considerando que o 
documentário foi realizado no ano de 2001, a pergunta foi 
devolvida: Como eram as máquinas fotográficas desta 
época? Como era a sua máquina fotográfica? Tinham 
aparelho celular? Quando adquiriram o primeiro aparelho 
celular com câmera fotográfica? Aqui sentimos que já pode 
ser a porta de entrada para o interesse dos alunos em 
conhecer mais sobre a história da fotográfica. Além disto, 
temos questões relativas à percepção do mundo ao entorno, 
dos detalhes despercebidos no cotidiano, das imagens 
representadas nos livros de outras disciplinas, nas escolhas 
de temáticas para produção fotográfica, das relações com 
literatura, cinema, etc. 

O Mapa Rizomático só reforça as ideias dos professores 
ao indicar algumas pistas para o professor fazer suas 
proposições pedagógicas: linguagens Artísticas, a fotografia 
e a macrofotografia; forma e Conteúdo, luz, escala, 
ampliação, composição, enquadramento; materialidade, os 
procedimentos técnicos e artísticos da fotografia; patrimônio 
Cultural, o patrimônio natural e sua preservação; processo de 
criação, ação criadora, a poética pessoal e ambiência de 
trabalho; saberes Estéticos e Culturais, a história da 
fotografia e os artistas viajantes, além da educação do olhar 
no território de Formação de Educadores.  

No processo de produção foram realizadas ações 
práticas de desenho, com efeito, macrofotográfico, por meio 
da ampliação de imagem recortada em revista. Este exercício 
é sempre interessante propor aos professores, uma vez que 
é um dos recursos mais utilizado em sala de aula. Muitas 
vezes, sem atender as limitações e/ou habilidades para o 
mesmo. Uma segunda ação é o exercício fotográfico, no 
entorno do espaço físico de realização da oficina. Seguida da 
projeção dos registros, abrindo espaço para comentários e 
observações.  Finalizando com a projeção de formas 
ampliadas com uso do retro projetor, aparelho este em 
desuso em muitas escolas. 

Fotografia 5 e 6: Exercícios material educativo 
Macrofotografia 

 
Fotografia de Maria da Penha Fonseca 

Fonte: Portfólio de Relatório do Projeto de Extensão 
 
Percebe-se nos dois grupos e em todas regionais, cada 

um de uma forma diferenciada, mas foi como fosse sala de 
aula, muito se ouviu, muito se falou, foi uma troca de 
experiências, de ideias, de proposições para novas práticas 
em conjunto. E após a conclusão, foi proposto um momento 
que muitas vezes não se realiza em sala de aula por falta de 
tempo, mas importante para o grupo, a apresentação e 
reflexão da produção realizada. Na fala dos professores 
percebe-se que avaliaram a proposta muito positiva, desde a 
apreciação à produção visual nos exercícios práticos. 
Comentaram sobre as habilidades de cada um deles em 
determinada técnica ou linguagem artística. 

A oficina foi finalizada resgatando alguns momentos 
vivenciados e tratando da amarração de sentido nas 
produções dos alunos, nas exposições dentro do espaço 
escolar, das visitas externas aos diferentes espaços 
artísticos, na valorização da processualidade e na avaliação 
em Arte.  

 
Escuta dos professores sobre a proposta de formação 

metodológica da DVDteca Arte na Escola 
 
A escuta para sabermos a opinião dos professores com 

relação à proposta de formação com a metodologia da 
DVDteca Arte na Escola deu-se por meio da aplicação de 
questionário, enviado pelo Google Drive, no link: 
https://docs.google.com/forms/d/1IjwnQ4nKbuS0-
S0pl5zj8Ez7Dq8GQi8thniGxMzcOyc/edit  

Esta possibilidade, contribui muito para a coleta de 
dados em uma pesquisa, pois o sujeito envolvido recebe o 
link, acessa, responde e envia sua resposta, sem muitas 
dificuldades ou entrega de formulário ao pesquisador. Além 
disto, os dados são registrados em planilha excel, 
apresentando detalhadamente as resposta, além de 
apresentar também as respostas de forma resumida, por 
meio de gráficos. 

Obtivemos retorno significativo a respeito dos assuntos 
abordados no questionário:  

• Antes de participar da Oficina Metodológica você já 
tinha conhecimento do acervo de documentários que 
integram a DVDteca Arte na Escola? 

 
Gráfico 01: Pesquisa Coleta de Dados 
 
• Você já havia utilizado em suas aulas algum 

documentário da dvdteca Arte na Escola? 

 
Gráfico 02: Pesquisa Coleta de Dados 
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• Em 2011, o MEC enviou à todas as escolas 

públicas da federação brasileira uma caixa contendo 30 
documentários da DVDteca Arte na Escola. Informe como 
estava este matarial quando você o localizou na escola: 

 
Gráfico 03: Pesquisa Coleta de Dados 
 
• A participação na Oficina Metodológica trouxe 

contribuições para seu fazer metodológico em Arte junto aos 
seus alunos? 

 
Gráfico 04: Pesquisa Coleta de Dados 
 
• A metodologia rizomática proposta no material 

educativo dos documentários possibilitou o diálogo de Arte 
com outras áreas de conhecimento? 

 
Gráfico 05: Pesquisa Coleta de Dados 
 
• Caso afirmativo, quais disciplinas foram mais 

beneficiadas com esta integração? 

 
Gráfico 06: Pesquisa Coleta de Dados 
 
 
• A utilização do documentário foi realizada de que 

forma? 

 
Gráfico 07: Pesquisa Coleta de Dados 
 
• O Polo Arte na Escola tem enviado informes sobre 

Arte aos e-mails dos professores que participaram da Oficina 
Metodológica. Você considera isso: 

 
Gráfico 08: Pesquisa Coleta de Dados 
 

O último item do questionário ficou aberto para 
solicitações e sugestões dos professores participantes, as 
quais sinalizam em geral, a continuidade de encontros de 
formação, orientações metodológicas, momentos de vivência 
e experimentação artística, entre outros.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Espera-se que as orientações metodológicas 

trabalhadas durante os encontros, com relação ao uso dos 
documentários que compõem a Caixa MEC/Arte na Escola, 
ampliem as possibilidades de ensino aprendizagem no 
Ensino de Arte. 

Ao acompanharmos as ações educativas em Arte 
utilizando documentários do acervo da DVDteca Arte na 
Escola percebemos que o conteúdo destes propiciam aos 
professores não só a fundamentação teórica específica à 
área, mas também amplia possibilidades de diálogos com 
outras áreas de conhecimentos, como pudemos observar nas 
propostas desenvolvidas. 

Vale ressaltar que o documentário “Isto é Arte?” pode 
ser trabalhado apartir da 1ª série do Ensino Fundamental e 
além de trabalhar com os conhecimentos específicos do 
Ensino de Arte faz conexões transdisciplinares entre arte, 
ciências humanas, filosofia e história do Brasil. 

O documentário “Auto Retrato” pode ser trabalhado a 
partir da 1ª série do Ensino Fundamental e faz conexões 
transdisciplinares entre arte e ciências humanas, história, 
antropologia, psicologia, questões étnicas, política, 
diversidade, entre outros. 

O documentário “Macrofotografia” é indicado para ser 
trabalho com os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. Seu conteúdo faz conexões transdisciplinares com 
arte, ciência e tecnologia, ótica, fotografia, biologia, meio 
ambiente, entre outros. 

Portanto, nota-se que os documentários da DVDteca 
Arte na Escola contribuiu para melhorar a prática 
pedagógica, dando subsídio para as ações educativas, 
agregando conhecimentos específicos sobre o Ensino da 
Arte e abrindo diálogos entre suas especificidades e outras 
áreas de conhecimento, propiciando assim não só significado 
e interesse no aprendizado em arte, mas também nas 
relações com outros conteúdos de disciplinas diversas. 

Espera-se que o trabalho desenvolvido com os grupos 
de professores das duas redes de ensino traga contribuição 
positiva para o processo de ensino aprendizagem, 
estimulando a pesquisa e continuidade de formação dos 
profissionais, auxiliando o desenvolvimento qualitativo de 
suas atividades junto aos alunos, fazendo com que, tanto os 
profissionais da educação, quanto os alunos se sintam 
valorizados junto à comunidade escolar e à sociedade.  
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