
PLANO DE DISCIPLINA: DESENHO I CÓDIGO: DAV00201

DEPARTAMENTO/CURSO: DARTES/Artes Visuais CARGA HORÁRIA: 80H
PRÉ-REQUISITOS:     Não possui                                  CRÉDITOS: 4
PROFESSOR(A): Dra. Samira Margotto VIGÊNCIA/PERÍODO: 2021-1

EMENTA: Da observação à representação e síntese: estudo e aplicação dos recursos
técnicos e possibilidades expressivas do desenho. Espaço e gesto: desenvolvimento da
capacidade  de  apreensão  e  representação  visual  por  meio  do  registro  gráfico  com
materiais e suportes diferenciados.
 OBJETIVOS:  Ensinar,  aperfeiçoar,  exercitar  e desenvolver  a percepção visual  e sua
representação  por  meio  do  desenho  de  observação,  educando  e  desenvolvendo  a
percepção e o gesto.
*Efetuar leituras e debates dos assuntos abordados no conteúdo programático;
*Estudar a conceituação histórica do desenho com a consolidação das Academias de Arte
no século XIX e as rupturas com o modelo acadêmico no  séc. XX e início do XXI;
*Realizar  exercícios  práticos  de  desenho  e  orientar  o  desenvolvimento  de  projetos
poéticos. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 O desenho na História da Arte Ocidental e a consolidação das academias de arte;
 Os materiais e os métodos tradicionais do ensino do desenho;
 Alterações conceituais e materiais no decorrer do século XX;
 O desenho de observação e de imaginação;
 Aspectos técnicos e poéticos.

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
 A metodologia adotada foi adaptada ao ensino remoto, com encontros síncronos (tanto
individuais quanto em grupo) e atividades assíncronas (que poderão ser realizadas ao
longo  da  semana,  no  melhor  dia  e  horário  para  o  aluno).  As  aulas  terão  recursos
audiovisuais, textos, pesquisas orientadas, debates e produção de trabalhos práticos.
AVALIAÇÃO:  A  avaliação  será  realizada  com  o  intuito  de  diagnosticar  o  processo
individual de aprendizagem em relação à programação curricular  adaptada ao ensino
remoto.  Frequência, pontualidade e produção (correção técnica, coerência e relevância
da proposta); participação nos debates; avaliações dos trabalhos produzidos. A nota final
será a soma das avaliações e sua divisão pelo mesmo número.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
EDWARDS,  Betty.  Desenhando  com  o  lado  direito  do  cérebro.  Rio  de  Janeiro:
Ediouro, 1984.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ARCHER,  Michael.  Arte  contemporânea:  uma  história  concisa.  São  Paulo:  Martins
Fontes, 2001.
DIAS, Lincoln Guimarães.  Desenho I. Vitória: UFES - Núcleo de educação aberta e a
distância, 2010.
CHIPP, H. B. Teorias da arte moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
OSTROWER, Fayga. Universos da arte. São Paulo: Campus, 1991. 
WONG, W. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes. 1996.


