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EMENTA 
 

Busca debater inter-relações entre paradigmas epistemológicos e concepções de educação, de 
arte e ensino de arte. Tem como objetivo principal pôr em questão contexto discursivo no qual 
surgem propostas de educação da cultura visual, relacionando-as a uma pedagogia pós-crítica, 
orientada pelo pós-estruturalismo, e à reverberações no campo artístico, na crítica, na história e 
em vertentes de produção associadas ao pós-modernismo - feminista, multiculturalista, anti-
esteta e outras. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Geral 

• Com foco na educação da cultura visual, busca identificar inter-relações entre 
paradigmas epistemológicos e concepções de educação, de arte e ensino de arte. 

Específicos 

• Reconhecer revisões no campo artístico, na crítica, na história e em vertentes de 
produção associadas ao pós-modernismo - feminista, multiculturalista, anti-esteta e 
outras – que compartilham, provocam ou reverberam, pressupostos e interesses caros a 
autores e educadores dos campos dos estudos em cultura visual e da educação da 
cultura visual. 

• Apresentar os estudos culturais, identificando e questionando provocações enfrentadas 
por esta campo a partir de revisões pós-estruturalistas.  

• Debater relação entre educação da cultura visual e uma pedagogia (pós)crítica 

• Apresentar autores associados ao ensino de arte baseado na educação da cultura visual 
buscando ressaltar semelhanças e possíveis divergências. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
1º Módulo:  

• Epistemologia, educação e arte – como se conectam. 
2º Módulo 

• Educação da cultura visual – referências aos estudos culturais e à pedagogia crítica 
assim como as revisões provocadas pelo debate pós-estruturalista 
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3º Módulo  

• Educação da cultura visual e arte pós-moderna – aproximações a revisões na crítica, na 
história e na produção artística. 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos 
recursos didáticos a serem empregados em aula) 

Aulas teóricas com o recurso aos seguintes procedimentos metodológicos de efetivação da 
aprendizagem: aulas expositivas com o auxílio de recursos audiovisuais; seminários de alunos, 
individuais e em grupo; debates a partir de filmes e documentários. 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para 
obtenção do resultado final) 

a) envolvimento nos debates de sala de aula 
 
b) Sobre os seminários 
    - clareza no tratamento das ideias centrais dos textos 
    - posicionamento crítico frente às ideias do autor(es) (como as vê, outras contribuições) 
    - capacidade de estabelecer conexões com as demais discussões feitas na disciplina 
    - organização da apresentação 
    - produção de conexões reflexivas entre textos trabalhados e produções ou fenômenos 
visuais.  
    - utilização de recursos visuais 
 
c) Sobre o texto individual (em forma de ARTIGO) com reflexões desenvolvidas ao longo do 
curso 
    - Deve ser construída uma análise crítica de uma imagem/artefato/evento/fenômeno visual, 
destacando possíveis apropriações ou provocações para uma educação da cultura visual. Este 
artigo necessariamente deve considerar os debates desenvolvidos ao longo da disciplina quanto 
aos temas epistemologia, arte e educação da cultura visual.  
    - Corpo do texto: mínimo 10 páginas | Formatação: Arial 12, entrelinhas 1.5, espaço 
superior/inferior/esquerda/direita 2,5 cm, justificado. 
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