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CARGA HORÁRIA:80 horas. 

CARGA HORÁRIA JÁ MINISTRADA: 20 h/a (5 

encontros presenciais). 

HORAS FALTANTES: 60 horas. 

EQUIVALÊNCIA PARA A PANDEMIA: 80 horas 

= 10 encontros (1cr = 8 horas)  

 

 

Horas /aulas faltantes: 40 

horas que serão síncronas, 

com encontros todas as 

segundas-feiras com duração 

de 02 horas cada aula.   

E 20 horas/aula assíncronas. 
 

PRÉ-REQUISITOS: Não tem. 
 

CRÉDITOS: 04 

PROFESSOR: Dr. Osvaldo Augusto de Oliveira 

 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 

Outubro, novembro e 

dezembro de 2020. 

EMENTA: 

Percursos históricos das concepções e práticas de ensino de arte no Brasil até a 

contemporaneidade, abrangendo as organizações de ensino, academias de Belas 

Artes, conservatórios, escolas de teatro, a Escola Nova e o movimento “Escolinhas 

de Arte do Brasil”, o ensino superior da arte, as políticas educacionais para o ensino 

e formação de professores de arte.  

 

OBJETIVOS: 
 
Geral: 

-Refletir sobre a trajetória histórica do ensino das artes no Brasil. 

-Fundamentar teoria e prática na estrutura curricular do ensino da disciplina nas 

instituições de ensino do Brasil e suas influências internacionais. 

 

Específicos:  

-Identificar princípios, fundamentos teóricos e metodológicos do processo historic 

em artesvisuais. 

-Perceber e compreender as características educacionais do ensino de artes para a 

formação cidadã dos alunos no decorrer dos tempos. 

-Compreender o papel de mediador da cultura e do conhecimento a ser 

desempenhado pelo professor de artes na escola e de perceber-se nessa função.  

-Aproximar-se da realidade escolar e apropriar-se das concepções das artes no 

currículo como área de conhecimento. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

•A arte e a educação. 

•Histórico do ensino de arte no Brasil e suas perspectivas e tendências pedagógicas. 



 

•Teoria e prática em arte nas escolas brasileiras. 

•Caracterização da área das artes. 

•Objetivos gerais do ensino de artes. 

•Conteúdos de artes e critérios de seleção. 

•Organização da prática educativa escolar. 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO: 

 

Método: Aulas teóricas.  

Leituras, discussões com seminários e debates. A aula ocorrerá no Google Meet e a 

gravação será disponibilizada para os alunos, posteriormente. Também por meio 

digital os alunos poderão enviar propostas solicitadas ao professor. 

 

AVALIAÇÃO: 

• Participação e produtividade. 

• Participação crítica nos debates e seminários. 

• Avaliação da produção teórica dos trabalhos. 

• Avaliação escrita. 

 

CRONOGRAMA DAS AULAS: 
 

19/10 - Apresentação das propostas.  

26/10 - História do ensino das artes no Brasil. O modernismo. 

09/11 - As reformas educacionais e o ensino de artes. Formação docente em arte: 

percurso e expectativas a partir da lei.  

14/11 - Para onde caminha o ensino das artes visuais? 

16/11 - Reflexos da pós modernidade nos currículos atuais. A proposta triangular. 

Estudos críticos. Arte educação como disciplina. 

23/11 - A hegemonia da cultura francesa nos meios intelectuais e artísticos no inicio 

do século XX. 

30/11 - Enfoque na cronologia do modernismo como uma abordagem da história da 

arte no Brasil. 

07/12 - A escola e o ensino da arte.  

14/12 - Avaliação final com aplicação de uma prova on line. 

21/12 - Considerações finais sobre a disciplina 
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