
EMENTA  - ENSINO DAS ARTES VISUAIS EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 
Observação e intervenção com práticas educativas em Artes Visuais em contextos da Arte e da Cultura, da arte e da Saúde, da Arte e do meio 
ambiente, entre outras.   Estágio supervisionado em espaços expositivos, comunitários e de saúde. Planejamento de visitas monitoradas, 
oficinas e minicursos em Artes Visuais. 

 Dia Assunto Objetivo  
01 06/03 - - 
02 13/03 - Apresentação da disciplina - Apresentar a disciplina e introduzir os debates relacionados a ela 

03 20/03 - Texto 1 - Arte no espaço educativo: práxis criadora de 
professores e alunos 

- Refletir sobre: Educação Informal, formal e não formal. Educação 
Social e Espaço Educativo 

04 27/03 - Texto 2 - A formação do cidadão produtivo - Refletir sobre: Globalização e Trabalho. Homem e Mercado. 
Cidadão Produtivo 

05 03/04 - Encontro de orientação coletiva - Orientações sobre o início dos estágios 

06 10/04 - Imersão no espaço do estágio 
- Início dos Estágios - Dedicação total ao início do estágio 

07 17/04 - Encontro de orientação individual  - Momento de debate sobre as ações que estão em curso no 
espaço não escolar de aprendizagem 

08 24/04 - Texto 3 - Reflexões acerca de uma crítica expográfica 
- Proporcionar uma introdução aos elementos constituintes de 
uma exposição e como esses elementos participam da prática 
educativa 

09 01/05 Feriado  

10 08/05 - Texto 4 - Arte/educação como mediação cultural e social 
- Entrega do Memorial 

- Refletir sobre: Espaços expositivos e ação educativa 
- Avaliação (1) 

11 15/05 - Texto 5 - O Papel Social dos Museus e a Mediação Cultural - Refletir sobre: Conceitos de Vygotsky na arte-educação não 
formal 

12 22/05 - Texto 6 - Transversalidades utópicas entre arte e saúde - Refletir sobre: A relação Arte e Saúde 

13 29/05 - Texto 7 - Escola e museu de arte: uma parceria possível 
para a formação artística e cultural das crianças 

- Refletir sobre: A relação Arte e Museu na formação cultural das 
crianças 

14 05/06 - Imersão no espaço do estágio 
- Fim dos Estágios - Dedicação total ao término do estágio 

15 12/06 - Apresentação das pesquisas - Avaliação (2) 
16 19/06 - Apresentação dos estágios - Avaliação (3) 
17 26/06 - Apresentação dos estágios - Avaliação (3) 
18 03/07 - Exame final (caso necessário) - Avaliação (4) 
 
Avaliação: 

1. Memorial relatando sua trajetória escolar e profissional 
2. Pesquisa - (escolha de alguma área da disciplina) 

3. Estágio - apresentação oral e escrita. 
4. Prova Final 

 
1. Orientações sobre o memorial: 
Produzir um memorial (individual), de no mínimo 1 lauda e, no máximo 2 laudas, relatando sua trajetória escolar e profissional (mesmo que 
não atue na área da educação) fazer considerações a respeito de suas expectativas com relação a disciplina. 
 
2. Orientações sobre a pesquisa: 
A pesquisa deverá ser feita em duplas ou trios. Procedimentos: Escolha de uma pesquisa de mestrado ou doutorado; leitura, reflexão e 
apresentação oral e escrita do texto (trabalho avaliativo) de no mínimo 3 laudas e, no máximo 5 laudas. Assuntos: Arte e espaços expositivos, 
Arte e saúde e, Arte e comunidade. Sugestões de links para a pesquisa: 
http://www.teses.usp.br/ 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/1  
http://www.iel.unicamp.br/biblioteca/index.php 
http://www.sibi.ufrj.br/ 

http://www.mav.ufba.br/ 
http://www.vis.ida.unb.br/posgraduacao/ 
http://ppgav.ceart.udesc.br/ppgav.htm 

 
3. Orientações sobre estágio obrigatório: 
Grandes áreas para atuação:  Arte e espaços expositivos, Arte e saúde e, Arte e comunidade. 
Número de encontros: 08 (no mínimo) 
Apresentação oral e entrega de relatório de estágio. 
O relatório deverá conter: 
Apresentação do espaço não formal de aprendizagem; 
Concepção de arte encontrada e concepção de arte desenvolvida durante o estágio; 
Ações arte educativas; 
Resultados (se houver); 
Considerações finais sobre sua aprendizagem no espaço não formal que atuou. 
 
4. Prova final: 
Conteúdo total da disciplina - considerando apenas os textos. 
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