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EMENTA 

A arte no contexto da apreciação, criação e a sua relação com a história da 
humanidade, permitindo uma análise reflexiva sobre o seu desenvolvimento 
culminando nos padrões estéticos atuais. Com apoio de conhecimentos 
filosóficos, sociológicos e antropológicos, enfatiza-se o conhecimento das 
diásporas e fusões culturais, bem como a criação artística. Assim, tem-se como 
base a prática e teoria em diferentes segmentos, tais como: Música, Dança, 
Teatro, Pintura, Desenho, Arquitetura e Cinema, tanto no contexto da 
civilização ocidental, de forma geral, quanto nas regiões do Brasil e Paraíba.  

 
OBJETIVOS 

GERAL 
Compreender a arte e o papel do artista por meio do processo de criação 
coletiva e individual, reflexão de estudos teóricos, apreciação e expressão. 
Permitindo o aluno formação intelectual sobre o tema, aliado à desinibição e 
elevação da comunicação interpessoal e autoconfiança. 
 

ESPECÍFICOS 

 Compreender a Arte por meio da formação intelectual; 

 Entender diferentes tipologias da Arte e suas definições; 

 Apresentar diferentes vertentes de criação artística; 

 Identificar expressões artísticas em diferentes contextos e movimentos 
culturais; 

 Conhecer a biografia de artistas icônicos e suas principais obras;  

 Criar trabalhos artísticos em diferentes contextos; 

 Interagir com grupos em trabalhos coletivos de criação artística; 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I UNIDADE  
1. O que é Arte?  
1.1. A definição de Arte; 
1.2. Conceituações filosóficas da Arte; 
1.3 Tipologias da Arte; 
1.4. O artista e o fazer artístico;  



 
2. Criação Artística; 
2. 1. Música; 
2. 2. Desenho; 
2.3. Artesanato; 
 
II UNIDADE 
1. A arte e História. 
1. 1. Arte na Pré-História 
1.2. A Arte na Idade Antiga; 
1.3. A arte na Idade Média; 
1.4. A arte nos séculos XV a XIX; 
 
2. Elementos básicos da comunicação visual. 
2.1. Ponto, linha, plano, textura; 
2.2. Cor; 
2.3. Plano e profundidade; 
2.4. Sombra; 
 
III UNIDADE  
1. Movimentos Artísticos do Século XX e XXI. 
1.1. Era de Ouro do Rádio; 
1.2. Movimentos Artísticos nas artes visuais; 
1.3. Arte e ideologias; 
 
2. Cinema; 
2.2. Criação cinematográfica; 
2.2. Sonoplastia; 
2.3. O texto e o ator; 
2.4. O cinema brasileiro; 
IV UNIDADE  
1. A Arte no Brasil; 
1.1. Museus  
1.2. Artistas; 
1.3. Folclore; 
1.4. Arte regional; 
 
2. A Arte na Paraíba. 
2.1. Museus  
2.2. Artistas; 
2.3. Folclore; 

METODOLOGIA DE ENSINO 



A execução do plano de ensino baseia-se em dois tipos de abordagens. A 
primeira é a Triangular, permitindo o estudante ler, criar e contextualizar a Arte 
e, a segunda está baseada no Modelo TECLA, envolvendo o estudante com o 
aprendizado integrado entre a técnica, execução, composição, literatura e 
apreciação. Estas abordagens serão utilizadas conforme os conteúdos 
apresentados, permitindo ao professor debates com os alunos, fomentando a 
relação das aulas práticas com as teóricas. As aulas de composição coletiva 
priorizarão o envolvimento dos alunos em um ambiente sistêmico de criação, 
permitindo a interação do grupo. Assim, os seguintes procedimentos serão 
utilizados: 
• Apresentação de textos e de imagens permitindo a leitura e interpretação;   
• Levantamento de conhecimentos prévios sobre a Arte como produção, 

comunicação e socialização;  
• Apresentação de exemplos, leituras e análises de obras artísticas de 

diferentes movimentos; 
• Estudo e aplicação de técnicas de criação artística;  
• Produção artística individual e coletiva de natureza pratica e teórica.   
• Seminários e exposições sobre temas trabalhados de ordem teórica e 

prática.   
• Revisão dos conteúdos trabalhados pelo professor e debate das ideias.   
• Elaboração, montagem e execução de projetos no final de cada semestre;  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Com base nos regulamentos didáticos da Instituição, a avaliação da 
aprendizagem ocorrerá por meio dos seguintes instrumentos: 
• Pesquisas;  

• Atividades práticas;  

• Construção e apresentação de projetos;  

• Observação da frequência e participação dos alunos nas atividades 

propostas 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Computador portátil, data show, reprodutor de áudio (CD ou Pen drive), papel, 
lápis, tintas à base de água, quadro negro. 
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