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Apresentação 

 O presente documento abrange um conjunto de informações que norteiam a 

criação da proposta pedagógica do curso de Licenciatura em Artes Visuais pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, respondendo ao 

compromisso desta instituição educacional em formar profissionais com uma 

consistente fundamentação científica, associada a conhecimentos que propiciem a 

formação de cidadãos, capazes de participar e influir na construção e na 

transformação da sociedade. 

 O curso de Licenciatura em Artes Visuais tem um desenho curricular pautado 

nos princípios da interdisciplinaridade, possibilitando a integração dos diversos 

componentes que integram o currículo em suas dimensões científica, humana e 

tecnológica. Pretendendo, como resultado, promover a formação de professores 

cidadãos, capazes de manipular os diferentes elementos da linguagem visual, 

possibilitando a criação artística e cultural, bem como análise crítica da arte presente 

na história e na contemporaneidade. Ressaltando-se sempre a importância dos 

valores éticos, estéticos, sociais e políticos que encaminham o fazer artístico para o 

desenvolvimento de uma postura reflexiva. 

Nesse prisma, a formação de professores crítico-reflexivos em Artes Visuais 

vem suprir reconhecidas necessidades locais, representando um significativo 

aprofundamento na relação do Instituto Federal do Maranhão e a sociedade 

ludovicence.  

 

 

 

 

 



         
 

8 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus São Luís - Centro Histórico 
Ano 2015 

 

1 Justificativa 

 
 

 O ser humano, ao longo dos tempos, desenvolveu sua imaginação e 

exteriorizou-a, utilizando-se de várias tecnologias para esse fim, desde a rocha bruta 

até a superfície de exibição gráfica de um computador, esses são os suportes onde 

as imagens se cristalizaram, fixando a criação, a devoção, a sensibilidade, a 

inteligência, a ciência e a história dos homens e mulheres no planeta. 

 O mundo atual caracteriza-se por uma utilização de imagens em quantidades 

inigualáveis na história e somos levados todos os dias a utilizá-las e interpretá-las, 

ou seja, vivemos em um período que podemos chamar de civilização da imagem. 

Vivemos num mundo cercado de imagens, mas não sabemos ler estas imagens, 

logo, temos uma necessidade de alfabetização visual. A leitura da obra ou do 

discurso visual não se encerra na análise formal (ponto, linha, forma...), mas 

também na significação que esses atributos, em diferentes contextos, conferem á 

imagem. Não se trata de perguntar o que o artista quis dizer com a obra, mas o que 

a obra diz aqui e agora em nosso contexto e o que diz em outros contextos 

históricos a outros leitores. 

 A função do artista neste contexto imagético é permitir, por intermédio da 

linguagem visual, experiências existenciais, dimensões sensoriais, emocionais e 

intelectuais que se configurem numa relação tempo/espaço, para que a sociedade 

se torne consciente e apta a interpretar uma nova visão do seu meio, integrando-a 

num todo orgânico e indivisível.  

 Dentro deste processo de construção histórica, as artes visuais foram pouco 

exploradas. Podemos comprovar este fato observando-se o empobrecimento visual 

da paisagem urbana local, incluindo-se, ainda, os espaços de exposições que não 

são percebidos nas escolas ou espaços públicos. Como proposta para ampliar este 

universo cultural e valorizar a produção visual carente, o curso de Licenciatura em 

Artes Visuais propõe-se, no cerne de sua estrutura, habilitar profissionais que 
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possam interferir em todo o contexto supracitado e ampliar horizontes e rumos 

estéticos. Tal habilitação torna-se ampliada na medida em que este profissional 

torna-se multiplicador de tais competências. Tal situação se materializa durante o 

processo de ensino-aprendizagem destas e outras habilidades, principal objetivo de 

um futuro licenciado. 

 Em pleno século XXI, a percepção do mundo fenomenológico se dá 

principalmente através das imagens. A partir das revoluções tecnológicas ocorridas 

no século XIX, mas que já vinham em gestação desde centenas de anos antes, a 

saber, adventos como a câmera escura, a lanterna mágica, o teatro de sombras, a 

perspectiva artificialis e o claro-escuro de Caravaggio, as imagens tornam-se mais 

intensas na vida das pessoas com invenções como a fotografia, o cinema, a 

televisão, o vídeo, o holograma, a infografia, a internet etc.  

 A concretização da produção de imagens pelos homens através de 

engenhocas tecnológicas transforma os aparelhos em mediadores que possibilitam 

a transformação de energia criativa em arte, arte esta que surge para questionar e 

problematizar o status quo, as relações sociais, as instâncias de poder e a visão de 

mundo predominante ou apenas para abstrair da realidade novas dimensões de 

conexão com as diversas subjetividades.  

A importância de um profissional que capacite pessoas para a utilização de 

códigos e linguagens de caráter imagético se faz crescente numa sociedade pós-

moderna onde podemos vislumbrar um universo em constituição de um “bios virtual”, 

no qual ondas de informação via satélite em forma de imagem emanam de 

aparelhos midiáticos e se constituem como sagazes dispositivos ideológicos.  

Devemos reconhecer que o conhecimento das artes visuais é de fundamental 

importância não só para o desenvolvimento subjetivo/humano, mas também técnico 

e profissional, pois além da formação de professor, existem várias áreas 

profissionais que dialogam diretamente com esta linguagem artística, como exemplo 

temos, a arte comercial, propagandas, outdoor, cinema, vídeo, publicidade de livros 
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e revistas, produção de capas de fitas e CD’s, cenário para TV, design, moda, 

indústria têxtil, design gráfico, decoração etc. 

 Assim, destaca-se a importância de uma licenciatura em Artes Visuais na 

contemporaneidade, para que possamos compreender a atual produção imagética e 

melhor interagirmos com as suas mais diversas interfaces.  

Outro dado significativo para a implantação dessa licenciatura em nossa 

instituição advém da enorme carência desse profissional em todos os municípios do 

Maranhão. Atualmente existem no Estado pouquíssimas universidades, em caráter 

presencial, que ofertam a Licenciatura em Artes Visuais, o que contribui para 

permanência deste quadro de carência de professores habilitados na linguagem 

artística das Artes Visuais. A Lei de Diretrizes e bases da Educação Brasileira nº 

9394/96 rege sobre a obrigatoriedade da disciplina Arte e de professores habilitados 

nas diversas linguagens artísticas, assim implantando esta licenciatura estamos 

auxiliando na formação desses profissionais requisitados em toda a educação 

básica.  

 Diante do exposto, observa-se o elevado grau de relevância da licenciatura 

em Artes Visuais. 

2 Contextualização  

2.1 A cidade de São Luís e seu Patrimônio Cultural 

 

Não seria possível pensar esta Licenciatura em Artes Visuais, sem refletir 

sobre a cidade de São Luís-MA como o espaço pulsante que irriga toda existência 

daqueles que caminham por seus espaços físicos e/ou emocionial. É da História da 

cidade contemporânea que nasce uma das especificidades desta Licenciatura, uma 

vez que uma de suas demandas é a valorização da cultura local.  
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Em seu processo dialético de constituição em cidade, São Luís encerrou 

relações que sincretizaram heranças culturais diversas em uma cultura que hoje 

marca-se pela multiplicidade de suas expressões. 

O sítio que hoje limita a cidade já registrava a presença humana há 9.000 

anos atrás. Os registros arqueológicos informam que estes grupos produziam rica 

cultura material, resultante da complexidade de suas relações sociais com o meio 

ambiente circundante (LEITE FILHO,2013). Destas populações resultou rico acervo 

da arte pelo indígena que hoje possibilita um diálogo entre  passado/presente e 

ratifica a arte como necessidade humana. 

 O ano de 1612 marca o início do processo de colonização europeia da 

região. Neste momento os povos tupi e, posteriormente, jê serão incorporados ao 

projeto colonizador europeu1 e deixarão sua marca definitiva na cultura 

contemporânea do Estado. Estas culturas se esmiuçaram de tal forma na cultura 

maranhense que, ao olhar desavisado, elas passam desapercebidas, (con)fundindo-

se umas na outra. Cabe lembrar que no Maranhão  a substituição da mão-de-obra 

escrava indígena pela africana operou-se mais tardiamente que no resto do Brasil, e 

mesmo depois de 1755 os indígenas “assimilados”  permaneceram residindo nos 

espaços da cidade, agora na condição de “colonos livres”. Este trânsito cultural 

imprimiu uma marca definitiva na cultura deste estado e ajuda a definir sua 

 identidade.  

Foi junto com os povos indígenas, fazendo uso de seus conhecimentos, 

tecnologias e força física, que os portugueses iniciaram em 1615 a construção da 

cidade de São Luís. As determinações deixadas por Alexandre de Moura ao primeiro 

governador da região demandavam a construção de uma vila com traçado urbano 

ortogonal, ruas largas e casas de telha, conforme planta feita pelo engenheiro 

português Francisco Frias de Mesquita (LACROIX, 2012). A vila de São Luís, 

contudo, demorou a deslanchar como cidade. O sonho português de transformar o 
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“Estado do Maranhão” em próspera   e lucrativa colônia da Coroa Portuguesa só se 

concretizou na segunda metade do século XVIII, quando a cotonicultura e rizicultura 

transformaram a região em rico entreposto do comércio europeu. Foi neste momento 

que a cidade se aportuguesou nas fachadas e ruas e se africanizou nas vivencias 

que pulsavam de seus espaços.  

 A partir da segunda metade do século XVIII e ao longo do XIX foram sendo 

construídos edifícios à moda portuguesa. Eram solares e sobrados apalacetados 

nos quais residiam ricas famílias de comerciantes portugueses ou de lavradores de 

origem portuguesa nascidos na região (MEIRELES, 1999). Uma elite que se 

pretendia branca de sangue e europeia nos costumes. Os nascidos no Maranhão, 

muitos descendentes dos primeiros colonos, foram aos poucos apagando suas 

origens de mamelucos e construindo narrativas familiares que ressaltavam apenas 

sua origem portuguesa.  

A paisagem da cidade completava-se ainda com moradas e meias-moradas 

que abrigavam a parcela menos aquinhoada da população. Ao longo desse 

processo, a cidade ganhou outra particularidade: na tentativa de minorar os efeitos 

das altas temperaturas, os moradores passaram a revestir as fachadas de suas 

casas com quadrados de cerâmicas, os azulejos. São Luís tornou-se, então, 

conhecida como “cidade dos azulejos”.  

 Concomitante à essas mudança na paisagem urbana, as elites buscavam 

reproduzir costumes e valores difundidos pela sede da Corte, dando movimento a 

“um processo civilizador” que se alimentava na adoção de códigos culturais 

europeus, em especial o francês. Navios traziam toda semana as últimas novidades 

da literatura francesa e as famílias ricas mandavam seus filhos estudarem na 

Europa. Por causa dessa efervescência cultural, a cidade gerou vários nomes que 

se destacaram no panorama da literatura nacional e recebeu o título de“Atenas 

Brasileira”. 

                                                                                                                                                                                     
1
  Cabe lembrar que a incorporação das nações indígenas se fez dentro de um quadro de exploração, como mão-

de-obra escrava, de desterritorialização, com a tomada de suas terras e aculturação forçada por conta do projeto 
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Mas São Luís era bem mais que o projeto/sonho de suas elites. Era o espaço 

de onde pulsavam as vivências das matrizes indígenas, portuguesas e africanas. 

Enquanto as elites invisibilizavam a presença física dos índios empurrando-os para o 

interior das matas, os africanos se faziam necessários pela importância de sua força 

na produção das riquezas do Estado. Os navios que aportavam na Praia Grande 

traziam mais que uma força de trabalho; traziam aportes de culturas que 

contribuíram de forma fundamental para a construção do que conhecemos hoje por 

Cultura Maranhense.  

Da riqueza fundamental das culturas indígenas, portuguesa e africanas 

resultou o patrimônio Imaterial e Material deste Estado, reconhecido hoje como de 

interesse nacional e mundial. 

Isto posto, entende-se porque a posposta de uma Licenciatura em Artes 

Visuais responde a uma demanda social, pois a produção de conhecimento desta 

área subsidiará ações de apropriação/registro/preservação da cultura local, além de 

contribuir, através da educação para o acesso  da população aos bens culturais, à 

memória e ao patrimônio artístico e histórico deste Estado. Deve-se ressaltar ainda 

que em todo o Estado do Maranhão apenas a Universidade Federal do Maranhão 

oferta uma única Graduação em Artes Visuais, deixando patente a demanda do 

Estado para este tipo de profissional. 

Neste cenário vale ainda destacar o papel do IFMA Campus São Luís 

Centro Histórico como instituição que ofertará a referida Licenciatura. Este campus 

está localizado dentro do Centro Histórico da cidade de São Luís-Ma, o que imprime 

uma marca específica em sua identidade: sua ligação com o acervo cultural que esta 

parte da cidade simboliza. Foi criado pela Lei n.º 11.352 de 11 de outubro de 20062; 

                                                                                                                                                                                     

de catequização. 
2
 Sua criação faz parte do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica aprovado pela Lei N. º 11.352, de 11 de outubro de 2006. PORTARIA nº 158, de 30 DE 
JANEIRO DE 2008 O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e 
de conformidade com a Portaria Ministerial nº 67, de 06 de fevereiro de 1987, e considerando a 
crescente carência de mão-de-obra especializada nas diversas áreas do saber; considerando a 
necessidade de continuar promovendo a educação profissional de qualidade nos diversos níveis; 
considerando a necessidade de proporcionar o desenvolvimento das regiões atendidas pelas 
Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED, das Instituições Federais de Educação Tecnológica, 
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tem como missão, promover a produção do conhecimento, através do ensino, da 

pesquisa e da extensão3, qualificando cidadãos críticos e capazes de atuar na 

transformação da sociedade. Faz parte da rede Federal de Educação, Ciência e 

Tecnológica do Maranhão e nasceu com o propósito de contribuir significativamente 

para o desenvolvimento da educação, através da arte, do design e da cultura,  

reconhecendo a necessidade de um trabalho voltado para a ciência e tecnologia 

numa perspectiva humanística.   

 Ainda em referência ao Campus São Luís Centro Histórico, vale dizer que 

este além de proporcionar a contextualização da prática nos cursos oferecidos, irá 

oportunizar a qualificação da mão de obra existente no mundo do trabalho, uma vez 

que o potencial turístico de São Luís é grande e necessita de profissionais cada vez 

mais qualificados para atender ao crescente fluxo de turistas, além de gerar 

emprego a e renda à população local. 

Com a proposta de funcionamento dos cursos Técnicos em Artesanato, 

Eventos, Multimeios Didáticos, Meio Ambiente, Artes Visuais e Lazer nas formas 

integrada e subsequente ao Ensino Médio, o Campus Centro Histórico é uma escola 

com vocação para arte, turismo, meio ambiente e apoio escolar focada 

especialmente na cultura local, com ênfase nas artes visuais, música, teatro e 

dança. 

 

2.2 O IFMA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica do Maranhão – 

IFMA faz parte da Rede Federal de Educação Tecnológica, que cobre todo o 

território nacional, prestando relevantes serviços à sociedade brasileira, qualificando 

                                                                                                                                                                                     

resolve: Art. 1º Autorizar o Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão - CEFET-MA a 
promover o funcionamento de sua UNED de São Luís - MA. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
3
 A concepção de educação profissional e tecnológica que deve orientar as ações de ensino, 

pesquisa e extensão nos Institutos Federais baseia-se na integração entre ciência, tecnologia e 
cultura como dimensões indissociáveis da vida humana e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da 
capacidade de investigação científica, essencial à construção da autonomia intelectual. 
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profissionais para os diversos setores da economia do país, bem como fomentando 

a pesquisa e desenvolvendo novos processos, produtos e serviços colaborando com 

o setor produtivo.  

As primeiras manifestações de educação profissional no Brasil remontam 

aos primórdios da colonização, quando aqui se instalou o Governo Geral, ocasião 

em que a educação era marcada pelos ensinamentos dos padres da Companhia de 

Jesus, que ministravam Educação Acadêmica voltada para a formação dos 

membros do clero e futuros bacharéis representantes da elite. Essas escolas 

atendiam a uma diminuta parcela da população, pois, apenas os filhos dos senhores 

as freqüentavam, sendo excluídos, no entanto, os filhos primogênitos que já nasciam 

com a obrigação de dirigir os negócios paternos e as mulheres. Ao restante da 

população - índios, escravos e pobres livres - restava ser preparada para as 

atividades de ofício. O aprendizado acontecia, geralmente, nos próprios locais de 

trabalho ou em oficinas.  

É válido lembrar, que nesse momento a economia brasileira era 

caracterizada, principalmente, pela grande propriedade monocultora escravista, sem 

a exigência de trabalhadores preparados pela educação formal. Nesses termos, o 

ensino de ofício não se constituía ainda numa necessidade primordial dos setores 

produtivos, pois a monocultura latifundiária se sustentava com o mínimo de 

qualificação e diversificação da força de trabalho, formada basicamente por 

escravos trazidos da África.  

Em 1779, nos serviços de construção naval, constatou-se traços mais 

significativos de formação profissional por meio da aprendizagem de ofícios. No 

Maranhão, as primeiras iniciativas de aprendizagem de ofícios ocorreram em 1842, 

quando foi fundada a Casa de Educandos e Artífices. Contudo, os primeiros cursos 

profissionais do Brasil foram criados apenas em 1909, no governo Nilo Peçanha, na 

Primeira República. Na ocasião, foram implantadas escolas de aprendizes e artífices 

para o Ensino Primário e gratuito nas capitais de dezenove Estados da República, 

com o objetivo de conter o crescente avanço da marginalidade social, 
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proporcionando aos menos favorecidos, oportunidade de aprendizagem de um ofício 

que lhes dessem meios de subsistência e garantisse mão-de-obra especializada. 

Fruto dessa política, a inicialmente denominada Escola de Aprendizes Artífices do 

Maranhão começou a funcionar em 10 de janeiro de 1910, no Bairro do Diamante.  

Um total de 19 (dezenove) escolas tiveram seu funcionamento 

regulamentado  com o Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. No final da 

década de 1930, as Escolas de Aprendizes de Artífices foram transformadas em 

Liceus Industriais. 

Em 1937, a Escola de Aprendizes Artífices do Maranhão foi desvinculada 

do Ministério da Agricultura e subordinada ao Ministério de Educação e Saúde 

Pública, passando a ser chamada de Liceu Industrial do Maranhão. 

Apesar dessas ações iniciais, somente em 1942 foi implantada a Lei 

Orgânica do Ensino Industrial, que criou as bases para a organização de um 

“sistema de ensino profissional para a indústria”, articulando e organizando o 

funcionamento das escolas de aprendizes artífices. Vale lembrar, que nesse mesmo 

período foram criados o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(1942) e o SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (1946), 

motivados pelo Governo Federal para atender mais rapidamente à formação de 

mão-de-obra qualificada, desenvolvendo, assim, um ensino essencialmente prático, 

que seria custeado pelas empresas para atender a suas próprias necessidades.  

Com essa nova política de Educação Profissional trabalhada a partir de 1942, 

as antigas escolas de aprendizes artífices foram transformadas em escolas técnicas 

profissionalizantes para ministrarem cursos técnicos, pedagógicos, industriais e de 

mestria em diversas cidades, inclusive em São Luís. Através de uma portaria de 

meados da década de 1960, a instituição passa então a se denominar Escola 

Técnica Federal do Maranhão, nome que seria modificado em 1989, quando a 

mesma foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão. 
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Na conjuntura econômica, o processo de aceleração da adaptação das escolas 

às demandas da indústria moderna tornava-se uma corrida para o desenvolvimento 

do país, “dando prosseguimento à política que considerava a educação fator do 

desenvolvimento econômico” (SILVEIRA, 2007a, p. 119).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 4.024/1961), em 

consonância com as mudanças ocorridas nos setores produtivos.  A reforma de 1º e 

2º grau nasce no bojo da euforia econômica, por meio da Lei n.º 5.692/71.  

Após várias transformações ao longo da história da Escola de Aprendizes 

Artífices à Escola Técnica, chegou-se ao formato dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs). Ao final da década de 1970, as Escolas Técnicas de Minas 

Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e, posteriormente, no governo do Presidente José 

Sarney, Bahia e Maranhão, foram transformados em – CEFETs, por meio da Lei n.º 

6.545/78. Estas instituições passaram desde então a oferecer não somente o ensino 

técnico profissionalizante, mas também cursos de nível superior (graduação e pós-

graduação). As demais Escolas Técnicas não obtiveram o status de CEFET. Essas 

Instituições de educação profissional consolidaram ao longo da história prestígio 

social, na medida em que foram referenciadas socialmente como locais de ensino de 

qualidade. 

A Lei n.º 6.545/78 é um marco político na oferta do ensino superior e na história 

da educação superior nos CEFETs, será como destaca Ciavatta (2006) um percurso 

controvertido de duas lógicas em confronto: a questão da universidade, da produção 

do conhecimento e de sua relação com o ensino médio e a formação de tecnólogos.  

O Decreto n.º 87.310 de 1982 apresenta novo marco político e conceitual em relação 

à educação superior nos Cefets, pois o Decreto de 1978, limitava a atuação em ensino 

superior para formação de tecnólogos, carreiras curtas criadas na fragmentação do ensino 

superior. O Decreto n.º 87.310/82 definirá as características dos Cefets: 

 Art 3º São características básicas dos Centros Federais de Educação Tecnológica: 
        I - integração do ensino técnico de 2º grau com o ensino superior; 
        II - ensino superior como continuidade do ensino técnico de 2º grau, diferenciado 
do sistema de ensino universitário; 
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        III - acentuação na formação especializada, levando-se em consideração 
tendências do mercado de trabalho e do desenvolvimento; 
        IV - atuação exclusiva na área tecnológica; 
        V - formação de professores e especialistas para as disciplinas especializadas do 
ensino técnico de 2º Grau; 
        VI - realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços; 
        VII - estrutura organizacional adequada a essas peculiaridades e aos seus 
objetivos. 

O decreto anuncia que a atuação dos Cefets é exclusiva na área de tecnologia. 

Assim, o ensino superior nestas instituições vai avançando no âmbito das 

engenharias, das licenciaturas na área de ciências e nas licenciaturas 

especializadas para disciplinas de cursos técnicos. Neste cenário o ensino superior 

nos Cefets consolida até meados da primeira década dos anos 2000 a 

características da oferta em ensino superior,  a área tecnológica e engenharias.  

Contudo, novos arranjos produtivos e cenários de ofertas de formação 

profissional e em nível superior se reconfiguram. Algumas instituições foram 

ousadas em modificar suas ofertas e repensar a formação humana contemplando a 

dimensão da arte, da cultura, da estética, da literatura.  

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs), criados a 

partir da Lei n.º 11.892/2008, deram início a uma nova institucionalidade dentro da 

Rede Federal, congregando Escolas Técnicas Federais (ETFs), Escolas 

Agrotécnicas Federais (EAFs), Escolas Técnicas Vinculadas a Universidades 

Federais (EVs) e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). Esta Lei 

também cria a Rede Federal de Educação Tecnológica Profissional, Científica e 

Tecnológica. Esta modificação legal amplia a atuação em nível superior dos antigos 

Cefets, agora Institutos Federais.  

Assim, teremos a diversificação de ofertas em cursos de nível superior nas 

seguintes áreas: de Direito, Letras e Pedagogia e Artes no Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Paraná, no Campus de Palmas; Instituto Federal 

do Ceará (IFCE) com os cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Teatro e Letras, e 

os de Tecnologia em Artes Cênicas e Artes Plásticas (estes cursos tem duração 
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média menor que os cursos de graduação tradicional) e os cursos de Licenciatura 

em Artes Visuais no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Maranhão, CAMPUS São Luís – Centro Histórico, onde também é oferecem o curso 

de Técnico em Artes Visuais (CRUZ, 2014, p. 51).  

O desafio em atuar em nível superior em uma área humanística, recentemente, 

agregada a trajetória de uma Instituição Educacional historicamente voltada para a 

área das ciências e da engenharia possuem dimensões sem proporções. Contudo, 

são nestas proporções que se apresentam oportunidades de repensar os princípios 

da formação humana pautados somente na técnica e na ciência.  

No ano de 2004, foi editado o Decreto nº 5.154 em substituição ao de nº 

2.208 que eliminou as amarras para a organização curricular, pedagógica e a oferta 

de cursos e restabeleceu a possibilidade da integração curricular entre formação 

geral e formação profissional. Abriu-se, também, a possibilidade de as Escolas 

Agrotécnicas Federais ofertarem cursos superiores de tecnologia.  

 No ano de 2006, na intenção de alavancar o desenvolvimento de regiões 

geograficamente delimitadas do interior do país por meio do incremento dos 

processos de escolarização e de profissionalização de suas populações, o Governo 

Federal criou o Plano de Expansão da Educação Profissional – fase I, com a 

implantação de escolas federais profissionalizantes em estados ainda desprovidos 

delas, em periferias de metrópoles e em municípios interioranos distantes dos 

centros urbanos. 

O estado do Maranhão até o ano de 2006 contava apenas com uma UNED4 

do CEFET no município de Imperatriz e uma Escola Agrotécnicas no município de 

Codó. Na capital, a Rede Federal estava contemplada com um CEFET, uma Escola 

Agrotécnica e um Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão. Em 

2008, sob a Lei n.º 11.892/08 a expansão da educação profissional atingiu a cidade 

de Santa Inês, Açailândia e a cidade de São Luís, com mais três Campi. O conjunto 
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de cinco novos Campi da rede de educação profissional no Maranhão constituiu a 

primeira fase de expansão no estado. Assim, ficou organizada na primeira etapa a 

seguinte ordem: Fase Pré-Expansão: 01 Campus Codó, 02 Campus Imperatriz, 03 

Campus Maracanã, 04 Campus São Luís - Monte Castelo. 1ª Fase da Expansão: 05 

Campus Açailândia, 06 Campus Buriticupu, 07 Campus Santa Inês, 08 Campus São 

Luís - Centro Histórico, 09 Campus Zé Doca. 

 Em 2007, veio a fase II com o objetivo de criar uma escola técnica em cada 

cidade-pólo do país. A intenção era cobrir o maior número possível de mesorregiões 

e consolidar o compromisso da educação profissional e tecnológica com o 

desenvolvimento local e regional.   

 Com o crescimento do sistema, surgiu a necessidade de sua reorganização. 

Em decorrência, criaram-se os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, dentre eles, o do estado do Maranhão – IFMA. O instituto do Maranhão 

nasceu agregando 18 unidades (Campi) da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica do Estado do Maranhão.  

Natureza institucional  

 O Instituto Federal do Maranhão, com sede em São Luís, criado pela Lei Nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, 

de São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras é uma autarquia com atuação no 

estado do Maranhão, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. É instituição pública de educação superior, básica 

e profissional, pluricurricular e multicampi, com pólos em São Luís - Monte Castelo, 

São Luís - Maracanã, São Luís - Centro Histórico, Codó, Imperatriz, Zé Doca, 

Buriticupu, Açailândia, Santa Inês, Caxias, Timon, Barreirinhas, São Raimundo das 

Mangabeiras, Bacabal, Barra do Corda, São João dos Patos, Pinheiro e Alcântara, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

                                                                                                                                                                                     
4
 UNED – Unidade Descentralizada de Ensino, após novo desenho reforma da Rede de Educação 
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modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos humanos, 

técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos da Lei.  

Atualmente, o IFMA, juntamente com os outros institutos, ocupa uma posição 

de destaque no sistema educacional do país, ofertando cursos de graduação e pós-

graduação formando profissionais especializados para as atividades específicas do 

ensino técnico e tecnológico, cursos técnicos em nível médio, visando a formação de 

técnicos, instrutores e auxiliares de nível médio e de educação continuada, para a 

atualização e aperfeiçoamento de profissionais da área tecnológica. Além disso, 

realiza pesquisas estimulando atividades criadoras e estendendo seus benefícios à 

comunidade mediante cursos e serviços. 

3 Objetivos do curso 

Licenciar profissionais no ensino em Artes Visuais para atuação nos 

diferentes níveis e modalidades da Educação Básica, capazes de manipular os 

diferentes elementos da linguagem visual em integração com outras linguagens da 

arte e de fomentar atividades de pesquisa e extensão com foco no processo de 

ensino e de aprendizagem; além da difusão e o desenvolvimento da cultura visual, 

nos espaços de ensino formais e não formais, possibilitando a criação e execução 

de produtos artísticos e culturais com base em valores éticos, estéticos, sociais e 

políticos, contribuindo por fim, para o desenvolvimento de uma postura crítico-

reflexiva frente à humanização do homem e do trabalho, participando e influindo na 

construção e na transformação da sociedade. 

 

4 Formas de acesso ao curso 

 O Curso de Licenciatura em Artes Visuais estará aberto aos egressos do 

ensino médio em qualquer de suas modalidades e que tenham sido classificados no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), assim como aqueles aprovados em 

cursos e programas especiais institucionais conforme legislação específica.  

                                                                                                                                                                                     

Profissional as UNEDs passaram a ser chamadas de Campus.  
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Também serão admitidos alunos por meio de processo seletivo simplicado por 

meio de edital de transferência interna e externa, conforme demandas de vagas 

ociosas.  

5 Perfil profissional e campo de atuação 

O egresso do curso de Licenciatura em Artes Visuais deve estar apto a:   

 Manipular os diferentes elementos da linguagem visual para promover o 

desenvolvimento de atividades educativas; 

 Interpretar criticamente as obras de arte no contexto artístico, histórico, 

político e social para difusão do conhecimento artístico na prática pedagógica; 

 Compreender as manifestações da arte e da cultura local como integrantes do  

Patrimônio Material e imaterial do Maranhão; 

 Conhecer, operar e monitorar projetos e atividades educativos em espaços 

alternativos de interação social, lazer, educação e cultura; 

 Estabelecer metodologias diversificadas para o desenvolvimento de 

aprendizagem para alunos com necessidades específicas e especiais;  

 Desenvolver pesquisa científica em Artes Visuais envolvendo as demais 

áreas do conhecimento no âmbito educacional; 

 Relacionar o contexto científico, técnico, legal, econômico e político social de 

sua área de formação profissional de forma interdisciplinar, traçando 

intersecções com as outras áreas de conhecimento e campos om os outros 

profissionais do ensino e do fazer/criar obras de arte; 

 A propor sistemáticas de avaliação e acompanhamento dos discentes;  

 Elaborar, orientar e executar planos e projetos  no âmbito da prática 

educativa; 
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 Participar das discussões e da elaboração do projeto político-pedagógico da 

escola; 

 Adotar uma postura ética no exercício da sua atividade profissional. 

 

 Campo de atuação 

O campo de atuação do egresso do Curso de Licenciatura em Artes Visuais se 

concentra de modo geral em instituições de ensino, assim como em organizações e  

contextos de educação não-formais.  

6  Concepções teóricas que norteiam o projeto político-pedagógico 

6.1 Fundamentos ético-políticos 

A produção de conhecimento deverá estar colocada a favor dos processos 

locais e regionais numa perspectiva de valorização dos mesmos; visando a 

promoção do ser humano em todas as dimensões, tendo como perspectiva a 

formação do cidadão, integrado ao contexto social e a preservação e conservação 

do ambiente. 

É oportuno destacar a preocupação com um comprometimento ético e político 

do futuro educador com a melhoria da qualidade de vida da sociedade na qual está 

inserido, a partir da educação, propondo, assim, a articulação entre as dimensões 

estéticas, éticas e políticas dos conteúdos trabalhados. Neste sentido, compartilha-

se o pensamento de Flusser, que discorre sobre o universo da pesquisa, um dos 

pilares do processo de educação, mas que também pode ser ampliado ao ensino e à 

extensão: 

“... um novo gesto de pesquisa que está surgindo. É gesto que se dá na 
plenitude da vida, não depois de catharsis em laboratório ou dentro de 
programas formalizáveis. A pesquisa passa a assumir-se “vital”, isto é 
simultaneamente gesto estético, ético e de conhecimento. A distinção 
nefasta, e tipicamente moderna, entre ciência, arte e política cai 
imediatamente por terra.” (2014, p. 53).    
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Em um país marcado pelas desigualdades de toda ordem, não podemos 

conceber uma proposta de formação docente que não remeta à formação do 

cidadão, enquanto aquele que se sente sujeito da própria história, co-responsável 

pelas articulações sociais. No dizer de Freire (2001, p.110) “(..) educação é uma 

forma de intervenção no mundo.” 

Cabe-nos, portanto, indicar que o curso de Licenciatura em Artes Visuais 

concorrerá para uma visão crítica da Arte e de suas intervenções e funções na 

sociedade, mobilizando todos os meios para que a Ciência, a Educação e a 

Tecnologia se aliem no sentido de promover espaços de discussão, produção 

intelectual, preservação do patrimônio ambiental, cultural, material e imaterial, 

através de uma formação docente comprometida com a eticidade. 

6.2 Fundamentos do curso 

Ressalta-se ainda, que os Institutos Federais, oriundos de um histórico de 

educação tecnocrática, propedêutica e pragmática, que respondiam praticamente às 

demandas do mercado, colocam-se frente a um novo desafio: construir um modelo 

de educação pública profissional que trabalhe a formação integral dos seus 

educandos. 

Este desafio deve estar calcado na perspectiva de que os egressos dos  

cursos profissionais superiores demonstrem competências e habilidades técnicas 

revestidas de um compromisso social e ético que passa necessariamente por uma 

educação humanística, que referencie os pilares da educação (DELORS, 1999): 

“Aprender a conhecer”, “Aprender a fazer”, “Aprender a viver juntos”, “Aprender a 

ser”.  

Neste sentido, mais do que nunca, faz-se necessário pensar e operacionalizar 

currículos e demandas que estejam alinhados com um fazer pedagógico que 

potencialize o ser humano no sentido de dar novo significado ao conhecimento 

adquirido na escola. Isso significa que a imaginação, a criatividade, a autonomia 

intelectual devem estar à frente das intervenções e produções dos futuros 
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educadores, construindo um perfil profissional e/ou de pesquisador que responda às 

problemáticas sociais, sem perder de vista o compromisso ético. 

Esta nova sociedade que se globaliza não só em relação aos mercados, mas 

principalmente no âmbito da cultura, exige desse educador crítico uma postura de 

respeito e tolerância às diferenças. Por isso, aprender a conviver e trabalhar em 

grupo, gerenciar conflitos, produzir projetos comuns coloca-se no âmbito do 

conhecimento do “saber fazer” (técnica), de si próprio e do reconhecimento do outro 

como fundamental para troca de experiências e crescimento mútuos (DELORS, 

1999).  

Este desenvolvimento do ser humano, que se desenrola desde o nascimento 

até a morte, é um processo dialético que começa pelo conhecimento de si mesmo 

para se abrir, em seguida, à relação com o outro. Neste sentido, a educação é, 

antes de mais nada, uma viagem interior, cujas etapas correspondem às da 

maturação contínua da personalidade. Na hipótese de uma experiência profissional 

de sucesso, a educação como meio para tal realização é, ao mesmo tempo, um 

processo individualizado e uma construção social interativa. Para tanto, se faz 

necessário a abertura para novas metodologias e experiências de conhecimento que 

deem conta das demandas subjetivas e específicas de cada ser-no-mundo. 

Benjamin atenta que: 

“Um método científico se distingue pelo fato de, ao encontrar novos 
objetos, desenvolver novos métodos – exatamente como a forma na arte 
que, ao conduzir a novos conteúdos, desenvolve novas formas. Apenas 
exteriormente uma obra de arte tem uma e somente uma forma, e um 
tratado científico tem um e somente um método”. (2009, p. 515, [N 9, 2]) 

Dessa forma, os Institutos Federais, entendidos como vetores de políticas 

públicas, incorporam ao seu projeto práticas e metodologias transversais, inclusivas 

e geradoras de conhecimentos críticos que promovam, progressivamente, a 

diminuição das diferenças sociais. 

Por essas razões, o curso ora proposto deve implementar uma formação 

docente que perceba a arte como campo de conhecimento propício para o 
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desenvolvimento da intuição, da sensibilidade diante do mundo, da experiência 

estética, da valorização dos saberes do outro, da leitura crítica do mundo, tornando-

o aptos a estabelecerem um diálogo permanente com seus educandos, para 

quebrar, assim, velhos preconceitos sobre a área em questão. 

 

6.3 Fundamentos didático-pedagógicos 

O curso de Licenciatura em Artes Visuais deverá garantir a constituição de 

competências ao exercício da sensibilidade artística e da relação entre Arte e 

Educação, voltada para o exercício da docência. Portanto, fomentam-se princípios 

éticos, estéticos, humanísticos, políticos e pedagógicos, tendo a prática profissional 

e pedagógica como eixo principal do currículo para a formação dos professores. 

O espaço de formação deve possibilitar aos futuros professores experiências 

de aprendizagem que integrem a teoria e a prática profissional, através da 

interdisciplinaridade de conteúdos, onde os sujeitos envolvidos poderão vivenciar um 

trabalho coletivo e solidário. 

A finalidade precípua da formação nesta Licenciatura expressa-se pelo 

conhecimento  profissional/pedagógico do futuro professor, cuja essência se forma 

pelo conjunto de saberes teóricos e experiências que não deverá confundir-se com a 

superposição de disciplinas mediadas por conceitos e técnicas, mas sim, por um 

saber fazer sobre uma situação concreta, viabilizada através dos núcleos ou eixos 

estruturantes do currículo, devidamente articulados, a partir dos quais os 

conhecimentos se constroem de forma problematizadora, por meio do trabalho 

individual e de grupo e do intercâmbio de experiências. 

Cabe ressaltar, ainda, que a formação dos futuros professores terá o 

aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 

na prática profissional. De igual importância é a ampliação dos horizontes culturais e 

o desenvolvimento da sensibilidade para as transformações do mundo 
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contemporâneo (Resolução CNE/CP Nº 01/99). Dessa forma, constrói-se um 

currículo permeado pelas teorias e práticas tanto profissionais (Artes Visuais) quanto 

pedagógicas (objeto da licenciatura). 

 

 

 

7 Estrutura Pedagógica 

O curso de licenciatura em Artes Visuais atende aos requisitos legais 

indicados na Resolução CNE/CES nº 01/2009 que trata dos cursos superiores em 

Artes Visuais e especificamente às licenciaturas, observadas as Resoluções 

CNE/CP nº 01/2002 e CNE/CP nº 02/2002. 

7.1 Estrutura curricular 

 A estrutura curricular encontra-se organizada observando o regime seriado 

semestral, levando em consideração os indicativos constantes da Resolução 

CNE/CES nº 01/2009 que prescreve: 

Art. 5º: O curso de graduação em Artes Visuais deve desenvolver o perfil do 

planejado para o egresso a partir dos seguintes tópicos de estudos ou de conteúdos 

interligados: 

I - nível básico: estudos de fundamentação teórico-práticos relativos à especificidade 

da percepção, criação e reflexão sobre o fenômeno visual; 

II - nível de desenvolvimento: estudos e processos de interação com outras áreas do 

conhecimento, tais como filosofia, estética, sociologia, comunicação e teorias do 

conhecimento, com o objetivo de fazer emergir e amadurecer a linguagem pessoal 

do formando através da elaboração e execução de seus projetos; 
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III - nível de aprofundamento: desenvolvimento do trabalho do formando sob 

orientação de um professor, buscando vínculos de qualificação técnica e conceitual 

compatíveis com a realidade mais ampla no contexto da arte. 

Parágrafo único. Os conteúdos curriculares devem considerar o fenômeno visual a 

partir de seus processos de instauração, transmissão e recepção, aliando a práxis à 

reflexão crítico-conceitual e admitindo-se diferentes aspectos: históricos, 

educacionais, sociológicos, psicológicos, filosóficos e tecnológicos. 

 Nesse sentido, considera-se que os tópicos relacionados (básico, 

desenvolvimento e aprofundamento) devem estar articulados com os eixos de 

formação prescritos na Resolução CNE/CP nº 01/2002, que observa: 

Art. 11. Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação de 

tempos e espaços curriculares se expressam em eixos em torno dos quais se 

articulam dimensões a serem contempladas, na forma a seguir indicada: 

I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; 

II - eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do desenvolvimento 

da autonomia intelectual e profissional; 

III - eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; 

IV - eixo articulador da formação comum com a formação específica; 

V - eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos 

filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa; 

VI - eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. 

 Os referidos eixos apresentam-se em conjunto com os níveis de profundidade 

previsto para os conhecimentos profissionais, embora aparentemente distantes, 

versam sobre a construção da estrutura curricular para o curso de Licenciatura em 
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Artes Visuais. Portanto, observam-se eixos que conduzem à produção transversal 

do currículo nos níveis de conhecimento, onde a interdisciplinaridade far-se-á 

presente tanto nas atividades práticas como nas disciplinas teóricas. 

 Com relação à formação profissional, percebe-se a interação entre as artes 

visuais e a docência onde  

Quadro I – Distribuição do currículo por eixos e níveis 

 

 O esquema apresentado representa a construção de um currículo que possui 

em sua concepção a valorização da interdisciplinaridade e da formação do sujeito 

integral.  
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A carga horária do curso está embasada nas orientações da Resolução 

CNE/CP nº.02/2002, que institui a duração e carga horária dos cursos de 

licenciatura:  

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores 

da Educação Básica, em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, será efetivada mediante a 

integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) 

horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos 

termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes 

dimensões dos componentes comuns:  

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 

longo do curso; 

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da 

segunda metade do curso;  

III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural;  

IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-

culturais. 

A contextualização torna-se importante dentro desse contexto uma vez que as 

práticas, conforme Resolução CNE/CP nº 02/2002, devem ser ofertadas num total 

de 400 horas a partir do início do curso e excetuando-se das práticas de ensino 

destinadas ao estágio curricular. A contextualização se dá na medida em que 

conteúdos profissionais e pedagógicos são abordados e acompanhados de projetos 

interdisciplinares com a execução de atividades de simulação e/ou observação de 

práticas de ensino. 

7.1.1 Organização das disciplinas por eixos de formação 

 O conjunto de componentes apresentados na matriz curricular deverá 

explorar os conteúdos interdisciplinarmente, transitando entre a formação 
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profissional e a formação pedagógica. Porém, para efeitos de concepção curricular, 

os componentes curriculares se apresentam em três grandes eixos de formação: 

a) Formação profissional 

Contempla a formação necessária para a atuação do profissional de Artes Visuais, 

observando os conteúdos curriculares para a área em toda a Educação Básica. 

b) Formação pedagógica 

Conteúdos relacionados diretamente à formação do professor. 

c) Práticas – eixo integrador 

Concebem-se as práticas, tanto pedagógicas como as de ensino e as profissionais 

como o grande eixo integrador entre os conhecimentos profissionais e os 

pedagógicos que estarão alocados nas disciplinas Seminários de Práticas 

Interdisciplinares e Estágio. Tais relações podem ser representadas graficamente da 

seguinte forma: 

 

 

7.1.2 Seminários de práticas interdisciplinares 

 

Os seminários de práticas interdisciplinares constituem-se em disciplina 

cuja metodologia busca integrar as disciplinas do currículo em uma interface entre o 

fazer artístico e o fazer pedagógico. 
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 Os Seminários Interdisciplinares acontecerão de forma paralela às 

demais disciplinas, nos quatro períodos iniciais, com carga horária de 100 horas 

cada, totalizando 400 horas, conforme determinado na Resolução CNE/CP 

nº.02/2002. Estes seminários constituirão o eixo integrador na medida em que 

atravessarão, interdisciplinarmente, as disciplinas que compõem, a cada semestre, o 

eixo Formação Profissional e o eixo Formação Pedagógica.   

   

7.1.2.1 Metodologia dos Seminários  

 

O Colegiado do curso definirá, anualmente, a temática dos Seminários, 

para que os alunos desenvolvam suas produções a partir desse tema gerador, 

conforme a orientação do professor responsável pela disciplina, de forma que 

consiga produzir conhecimento em uma perspectiva totalizadora, apresentando suas 

elaborações em forma de seminários semestrais à comunidade acadêmica. Ao final 

da disciplina, ocorrerá a apresentação e avaliação das produções por uma banca de 

professores que ministram as disciplinas do referido período.  

Ao final da disciplina de Seminários, ocorrerá a apresentação e avaliação das 

produções por uma banca de professores que ministram as disciplinas do referido 

período. Os docentes das disciplinas do período que compõem a banca darão uma 

nota pela produção escrita dos alunos, tendo como base as referências, conteúdos e 

discussões pertinentes às especificidades de cada disciplina que ministram e uma 

nota pela apresentação oral dos alunos.  

A nota da parte escrita é dada individualmente por cada professor e poderá 

integrar outras avaliações pertinentes as suas disciplinas. Já a nota das 

apresentações das temáticas em grupo será extraída da média das notas conferidas 

pelos membros da banca no dia da apresentação dos discentes. 

A última nota da disciplina de Seminário de Práticas Interdisciplinares será 

baseada na média do coletivo de professores atribuída na data das apresentações 

orais.  

Ressalta-se que não haverá, em nenhuma hipótese, reposição de nenhuma 

das notas dos Seminários, haja vista que a produção do discente precisa ser 
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desenvolvida coletivamente e de forma interdisciplinar. Assim, o aluno que não 

alcançar a média terá que repetir a disciplina em outra oportunidade. 

 

7.1.2 Estrutura curricular por semestres letivos 

 A estrutura apresentada, por força da oferta do curso na forma seriada 

semestral, consta de no mínimo cem dias letivos, de acordo com a Resolução nº 

36/2006 CONDIR, que estabelece as normas gerais dos cursos de graduação no 

IFMA, definindo no Art. 3º que os cursos de graduação devem ter “suas atividades 

organizadas pelo sistema seriado semestral, ordenado em períodos letivos 

regulares”, com o período letivo de 100 (cem) dias, no mínimo por semestre. 

Matriz curricular do curso de Licenciatura em Artes Visuais 

1º 
Período 

DISCIPLINAS 
 

C.H. 
C.H. 

semanal 

HORA-
RELÓGIO 

1. Fundamentos da linguagem 

bidimensional e 

tridimensional  

 

60h 4h 

 
 

50h 

2. Teoria e História das Artes 

Visuais I (Pre história a Idade 

média) 

 

60h 4h 

 
 

50h 

3. Leitura e Produção de Texto  
45h 3h 

 
37,5h 

4. Metodologia da Pesquisa 

Cientifica  

 

45h 3h 

 
37,5h 

5. Antropologia Cultural   
45h 3h 

 
37,5h 

6. Fundamentos da Arte 

Educação  

 

45 3h 

 
 37,5h 

7. Fundamentos Históricos e 
Filosóficos da Educação 

 
60 4h 

 
50h 

8. Seminários de Práticas 

Interdisciplinares 

 

100hs 6h 

 
80h 

TOTAL   460 30 hs 380 
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2º 
Período 

DISCIPLINAS 
P.R 

C.H. 
C.H. 

semanal 

HORA-
RELÓGIO 

1. Teoria e Historia das  Artes 

Visuais II (renascimento a 

romantismo) – pré requisito 

Historia da arte I  

Hist. das 
artes 

visuais I 60h 4h 

 
 
 

50h 

2. Expressão em desenho I  Fund. da 
ling. bi e 

tridimensio
nal 

45h 3h 

 
37,5h 

3. Sociologia da educação   
45h 3h 

 
37,5h 

4. Filosofia da Arte   
45h 3h 

 
37,5h 

 

5. História e Cultura Africana e 

Afro-brasileira. 

 

45 h 3h 

 
37,5h 

6. Fundamentos da Fotografia   
45 h 3h 

37,5h  

7. Cerâmica  
60 h 4h 

50h 

8. Seminários de Práticas 

Interdisciplinares  

 

100 h 6h 

80h 

 
TOTAL  

 
445 29h 

367,5 

3º 
Período 

DISCIPLINAS 
 

C.H. 
C.H. 

semanal 
HORA-

RELÓGIO 

1. Teoria e Historia das Artes 

Visuais III (naturalismo a arte 

contemporânea) 

Hist.das 
artes 

visuais II 60h 4h 

 
50h 

2. Pintura  Fund. Ling. 
bi e 

tridimensio
nal 

60h 4h 

 
50h 

3.  Fundamentos Didáticos I  
45 h 3h 

37,5 h 

4. Psicologia da educação   
45h 3h 

37,5  

5. Leitura de imagem  
45h 3h 

37,5 

6.  Desenho II  Desenho I 
45h 3h 

37,5h 
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7. Linguagens Fotográficas  Fundamen
tos da 

Fotografia 
60h 4h 

 
50h 

8. Seminário de Práticas 
Interdisciplinares 

 
100h 6h 

 
80h 

TOTAL   460 29 h 380 

4º 
Período 

DISCIPLINAS 
 

C.H. 
C.H. 

semanal 
HORA-

RELÓGIO 

1. Metodologia do Ensino 

das Artes Visuais 

 

60h 4h 

 
50h 

2. Escultura   
60h 4h 

50h 

3. Linguagem da 

Performance 

 

60 h 4h 

 
50h 

4. Política Públicas 

Educacionais   

 

60h 4h 

 
50h 

5. Fundamentos Didáticos II  
60h 4h 

50h 

6. Artes Gráficas   
45 3 

37,5 

7. Seminários 

Interdisciplinares 

 

100 6h 

80h 

TOTAL  445 29h 367,5 

5º 
Período 

DISCIPLINAS 
 

C.H. 
C.H. 

semanal 
HORA-

RELÓGIO 

1. História das Artes Visuais no 

Brasil  

Hist das 
artes 

visuais III 
60h 4h 

 
50h 

2. Educação Inclusiva  
60h 4h 

50h 

3. Cultura Visual   
45 h 3h 

37,5h 

4. Linguagem Sonora   
60h 4h 

50h 

5. Arte e Cultura popular  
45 h 3h 

50 h 

6. Artes Visuais no Maranhão  
45h  3h 

37,5h 

7. História e Cultura Indígena  
45h 3h 

37,5 h 

8. Estagio Supervisionado – 

Educação Infantil 

 

100h 6h 

80 h 

TOTAL  460h 30h 342,5h 
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6º 
Período 

DISCIPLINAS 
 

C.H. 
C.H. 

semanal 
HORA-

RELÓGIO 

1. Cinema, Vídeo e Educação   
60h 4h 

 
50h 

2. Projeto de Produto Artístico  
45h 3h 

37,5h 

3. Gravura   
60h 4h 

50h 

4. Estagio Supervisionado: 

ensino fundamental 

Met. do 
ensino da 

arte 
100h 6h 

80h 

5.  Crítica das Artes Visuais  
45h 3h 

37,5h 

6. Ação Educativa em Espaços 

Culturais  

 

60h  4h 

 
50h 

7. Libras Educação 
Inclusiva 

60h 4h 
50h 

TOTAL  430 28 h 355 

7º 
Período 

DISCIPLINAS 
 

C.H. 
C.H. 

semanal 
HORA-

RELÓGIO 

1. Pesquisa em Arte  
45 3h 

37,5 

2. Arte, Memória e Patrimônio  
45h 3h 

37,5h 

3. Arte e Tecnologia   
60h 4h 

50h 

4. Tecnologias Contemporâneas 

na Escola  

 

45h 3h 

37,5h 

5. Estagio supervisionado – 

ensino médio 

Met.ensino 
da arte 100h 6h 

80h 

6. Linguagem e Narrativa 

Cinematográfica 

 

45 3 

37,5 

TOTAL   340 h 22h 380 

8º 
Período 

DISCIPLINAS 
 

C.H. 
C.H. 

semanal 
HORA-

RELÓGIO 

1. Estágio Supervisionado  -  

Espaços não formais .  

Met ensino 
da arte 100h 6h 

80h 

2. TCC   
30h 2h 

25h 

TOTAL  130h 8h 105 

TOTAL  AULA 3170  
2. 689,5 
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TOTAL HORAS DO CURSO: 200 (Atividades 
Complementares)  

  
2.889,5 

 

 Observam-se as horas-aula praticadas em cinqüenta minutos, porém a 

Resolução CNE/CES nº 03/2007 prevê que a hora-aula praticada pela instituição 

deve ser de sessenta minutos. Assim, buscando a equivalência das horas praticadas 

em cinqüenta minutos para sessenta, prevemos para os componentes curriculares a 

seguinte proporção: 1 H (50 MIN) = 0,8 H (60 MIN) 

Horas-aula computadas com 60 minutos 

Total 
Horas 

60" 

 1º semestre  380h 

 2º semestre   367,5h 

 3º semestre  380h 

 4º semestre  367,5 

 5º semestre  342,5h 

 6º semestre  355h 

 7º semestre  380h 

 8º semestre  105h 

 SUBTOTAL  2.690 h 

 Atividades complementares  200h 

TOTAL   2890h 
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7.1.3 Ementário 

Primeiro Semestre 

FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM BIDIMENSIONAL E TRIDIMENCIONAL 
 
EMENTA: Busca da compreensão dos fenômenos de composição por meio dos 
elementos da linguagem visual. Estudo das práticas metodológicas da linguagem bi 
e tridimensional na educação 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
ARMHEIM, R. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Pioneira, 1996.  

DONDIS, D.A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

KANDINSKI, W. Ponto e linha sobre o plano. São Paulo: Martins Fontes,1997. 

WONG, Wucius. Fundamentos da forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 

1997. 

CUMMING, Robert. Para entender a arte. São Paulo: Ática, 1996. 

DEMPSEY,Amy. Estilos,escolas e movimentos. São Paulo: Cosac&Naify, 2003. 

GOMBRICH, E.H. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. 

São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

TEORIA E HISTÓRIA DAS ARTES VISUAIS I (PRÉ-HISTÓRIA A IDADE MÉDIA) 

EMENTA: Conceito de arte. A arte como criação e expressão de sentidos, as 
relações do  artista com o mundo social, político, histórico e cultural que o circunda. 
Arte e civilização: Da Pré-história ao fim do Império Romano.Cristianismo e 
hibridismos: Dos Paleo-cristãos ao Gótico. Arte e religião, mundo medieval e as 
discussões imagem/ sagrado, imagem/ crença. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
FINLEY, M.I. (org.). O Legado da Grécia, Uma Nova Avaliação. Brasília: Ed. UNB, 

1998. GOMBRICH, Ernst. História da Arte. Rio de Janeiro Zahar, 1972.  

JANSON, H.W. História da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekien,1977. 

Bibliografia Complementar  

CHALUMEAU, Jean Luc. As teorias da Arte. Lisboa, Piaget, s/d  

 DIDI-HUBERMAN, Georges. ”O rosto e a terra. Onde começa o retrato, onde se 

ausenta o rosto”. Revista Porto Arte. Revista de Artes Visuais, v. 9, n. 16, p. 1-116, 

maio de 1998. 
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 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Ed. 34, 

1998. 

 ECO, Humberto. A História da Beleza. RJ: Record, 2004. 

 ----------------------. A História da feiúra. RJ: Record, 2007.  

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano – a essência de religião. SP: Martins 

Fontes, 1999. 

PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. SP.:Martins Fontes, sd 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

EMENTA: Desenvolve a competência comunicativa a partir da utilização de 
estratégias na produção de textos orais e escritos, a partir do estudo de categorias 
relativas aos estudos da linguagem como processo de interação. A prática se volta 
para a leitura e para a construção da textualidade do texto, considerando tipos e 
gêneros textuais diversos, o estilo, a adequação e a correção.  
 
BIBLIOGRAFIA 
 
DISCINI, Norma. O estilo nos textos: história em quadrinhos, mídia e literatura. São 

Paulo: Contexto, 2003.  

KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 2003. 

______. Texto e coerência. São Paulo: Cortez, 2005. 

MARTINS, Nilce Sant’Anna. Introdução à estilística: a expressividade na língua 

portuguesa. São Paulo: T.A. Queiroz, 2000.  

POSSENTI, Sírio. Discurso, estilo e subjetividade. São Paulo: Martins Fontes, 

1988.  

VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 

1991. 

VANOYNE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas de expressão oral e 

escrita. São Paulo: Martins Fontes, 1975. 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

EMENTA: Trata do conhecimento e universidade. Os métodos científicos. Pesquisa 

científica: importância, aplicabilidade e formação do pesquisador na área de Artes. 

Elaboração metodológica de trabalhos científicos. A pesquisa na formação do 

profissional da educação. Educação, ciência e tecnologia. 

BIBLIOGRAFIA: 
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LAKATOS, Eva Maria.; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 6ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ed. São Paulo: Atlas. 

2002. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica. 11ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

ZAMBONI, Sílvio. A pesquisa em arte. Um paralelo entre ciência e arte. São Paulo: 

Editora Autores Associados, 2006 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1996. 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 

EMENTA: Estuda a antropologia: a teoria vivida; o olhar etnográfico; o relativismo 
cultural como pressuposto antropológico. Propõe discussões acerca dos conceitos 
valorativos entre diferentes formas e conteúdos culturais. As dimensões éticas e 
políticas das relações entre culturas. A perspectiva cultural das imagens e o lugar da 
imagem na antropologia, através da fotografia, do cinema e do vídeo. Desafios da 
pesquisa antropológica na contemporaneidade. 

BIBLIOGRAFIA 

BARBOSA, Andréa, & CUNHA, Edgar Teodoro da. Antropologia e imagem. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

BOAZ. Franz. Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.  

MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do pacífico. São Paulo: Ed. Abril, 1978. 

CANEVACCI, Massimo. Antropologia da comunicação visual. São Paulo: 

Brasiliense, 1990. 

CHAMBI, Martín; CHAMBI, Julia; CHAMBI, Teo Allain; CHAMBI, Fernando Allain. 

Quatro gerações Chambi. São Paulo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2007. 

(catálogo) 

COSTA, Helouise. Um olhar que aprisiona o outro: o retrato do índio e o papel do 

fotojornalismo na revista O Cruzeiro. (S/D) 

PEIRANO, Mariza. A teoria vivida: e outros ensaios de antropologia. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

SAMAIN, Etienne (org.). O fotográfico. São Paulo: Senac, 2005.  

SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em 

rede. Petrópolis: Vozes, 2008. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O trabalho do antropólogo. São Paulo: UNESP, 

2006. 

 
FUNDAMENTOS DA ARTE/EDUCAÇÃO 
 
EMENTA: Função da arte na educação.  A arte/educação no Brasil –história, 
tendências pedagógicas e filosóficas. O papel da arte educador, estudo da dimensão 
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técnica, humana e política da didática acerca da arte; proposta pedagógica 
conceitos e conteúdos. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
BARBOSA, Ana Mãe. Arte e Educação conflitos e acertos. SP, Max Limonad, 1994. 

_________.(ORG.) Inquietações e mudanças no Ensino da Arte. SP, Cortez, 2002 

 _________. Teoria e prática da Educação Artística. São Paulo, Cultrix, 1985. 

 _________. A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo, Perspectiva, 1991 

 _________. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. São Paulo, Cortez, 1998. 

BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Trad. Tereza Cruz. Lisboa, Vigo, 

1993 

 BUORO, Anamélia Bueno. Olhos que pintam-a leitura da imagem e o ensino da 

arte. São Paulo Educ./ Fapesp / Cortez, 2002  

FUSARI, Maria F. de R. e FERRAZ, Maria H. C. de T. Arte na educação escolar. SP, 

Cortez, 1992 ________. Metodologia do Ensino da Arte. São Pulo, Cortez, 1993. 

PILLAR, Analice e VIEIRA, Denise. O vídeo e a metodologia triangular no ensino da 

arte. Porto Alegre: UFRGS/IOCHPE, 1992.  

________. A educação do olhar no ensino das Artes. Porto Alegre, Mediação, 1999. 

________.Desenho e construção de Conhecimento na Criança. Porto Alegre, Artes 

Médicas, 1996.  

PIMENTEL, Lucia. (coord) Som, gesto, forma e cor – dimensões da Arte e seu 

Ensino. Belo Horizonte, C/ARTE, 1995. 

 
 
FUNDAMENTOS HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 
EMENTA: As bases da educação e da escola no Brasil no período colonial e 
Império. As funções da escola modeladas pelo autoritarismo militar e pelo ideário 
desenvolvimentista. Fundamentos históricos da educação e da escola no Brasil 
republicano. A Educação no processo de transição democrática. Educação 
contemporânea. Concepções filosóficas na história da educação brasileira. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 

CUNHA, Luiz Antônio. Educação, Estado e democracia no Brasil. 5ª ed. Ed. 

Cortez, Niterói-RJ, 2005. 

 

RIBEIRO, Maria Luíza. História da Educação Brasileira: a organização escolar. 

Campinas, Autores Associados, 1998. 
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ROMANELLI, Otaíza Oliveira. História da Educação no Brasil (1930-1973). 

Petrópolis, Vozes, 2009.  

  

SAVIANI, Dermeval. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: 

Autores Associados- FE- UNICAMP, 2007. - (Coleção memória da educação). 

 
_________________. Aberturas para a história da educação: do debate teórico-
metodológico no campo da história ao debate sobre construção do sistema nacional 
de educação no Brasil. SP- Campinas, Ed. Autores Associados, 2013.  
 

SEMINÁRIOS DE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES  I 

Planejamento de prática interdisciplinar a partir de temas geradores, contemplando a 

relação entre o saber e o fazer pedagógico, alicerçado nas discussões teóricas 

sobre interdisciplinaridade, cultura escolar e profissão docente.  

 

REFERENCIAS 

ESTRELA, Maria Teresa. Viver e construir a profissão docente. Porto: Porto Editora, 

1997. 

FAZENDA, Ivani (org.). Práticas Interdisciplinares na Escola. São Paulo: Cortez, 

2001.  

FAZENDA, I. C. A. (org.). Didática e interdisciplinaridade. 6ª ed. Campinas: Papirus, 

2001, p.109-132. 

FAZENDA, I. C. A. (org.). Interdisciplinaridade: pensar, pesquisar e intervir. São 

Paulo Cortez, 2014.  

LÜCK, Heloísa. Pedagogia Interdisciplinar: fundamentos teóricos-metodológicos. 

Editora Vozes, Petrópolis, 1994.  

MORIN, Edgar. Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. São 

Paulo: Cortez, 2013.  

 
Segundo  Semestre 

 

HISTORIA E TEORIA DAS ARTES VISUAIS II 
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EMENTA: A arte como criação e expressão de sentidos, as relações do  artista com 
o mundo social, político, histórico e cultural que o circunda. A emergência do 
repertório artístico no mundo moderno: Do domínio das superfícies (século XVI), até 
abertura das gramáticas visuais (2ª metade do século XIX). Renascimento, 
classicismo, maneirismo, barroco, rococó, neoclassicismo e romantismo. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
JOHNSON, P. O renascimento. R.J., Objetiva, 2001  

PANOFSKY, Erwin O significado das artes visuais. S.P. PERSPECTIVA,1991  

ARGAN, G.C.. Clássico anticlássico. SP, Cia. das Letras, 1999. 

 ARGAN, G. C. Imagem e persuasão. Ensaios sobre o barroco.SP: Cia. das Letras, 

2004. 

 ARGAN, O. Arte Moderna. SP, Cia. das Letras, 1992.  

CHALUMEAU, Jean Luc. As teorias da Arte. Lisboa, Piaget, s/d  

DIDI-HUBERMAN, Georges. ”O rosto e a terra. Onde começa o retrato, onde se 

ausenta o rosto”. Revista Porto Arte. Revista de Artes Visuais, v. 9, n. 16, p. 1-116, 

maio de 1998. DIDI- 

HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Ed. 34, 1998. 

 ECO, Humberto. A História da Beleza. RJ: Record, 2004. 

 ----------------------. A História da feiúra. RJ: Record, 2007.  

FRITZ, B. Breve história da arte. SP: Martins, 1999.  

GOMBRICH, E.H. Arte e Ilusão. Um estudo da psicologia da representação pictórica. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

GOMBRICH, Ernst. História da Arte. RJ: Zahar, 1972.  

HAUSER, A . História Social da Literatura e da Arte. SP: Martins Fontes, 2000. 

 HARRISON, Charles [et.al.]. Modernidade e Modernismo. A pintura francesa do 

século XIX. SP:Cosac & Naify,1998.  

HOCKE, Gustav R. Maneirismo: o mundo como labirinto 

 JANSON, H. Iniciação a história da arte. SP, Martins Fontes, 1992  

JANSON, H.W. História da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekien,1977. 

OSBORNE, Harold. Estética e teoria da arte. Uma introdução histórica. SP: Ed. 

Cultrix, 1993. PANOFSKY, E. Significado das artes visuais. SP, Perspectiva, 1991. 

 TREVISAN, Armindo. O rosto de Cristo: a formação do imaginário e da arte cristã. 

Porto Alegre: AGE, 2003. 

 WOLLHEIM, R. A pintura como arte. SP, Cosac & Naify, 1998. WÖLFFLIN, 

Heinrich. Renascença e Barroco. SP : Editora Perspectiva, 2005.  

WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos fundamentais da história da arte. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 
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EXPRESSÃO EM DESENHO I 
 
EMENTA: Estudo de práticas e procedimentos em desenho com ênfase na 
aplicação dos conceitos de representação de formas e estruturas básicas de objetos 
e paisagens. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
COUTO, M. Curso Básico de desenho. São Paulo: Escala, 2000. 

HALLAWELL, P. À mão livre: a linguagem e as técnicas do desenho. São 

Paulo: Melhoramentos, 1994. 

PARRAMON, J. M. Fundamentos do Desenho Artístico. São Paulo: Ed. Martins 

Fontes, 2007. 

CUMMING, Robert. Para entender a arte. São Paulo: Ática, 1996. 

SMITH, R. Manual prático do artista: Equipamentos, materiais, procedimentos, 

técnicas. São Paulo: Ambiente e Costumes, 2012. 

IAVELBERG, R. O desenho cultivado da criança: Práticas e formação de 

educadores. Porto Alegre: Zouk, 2013. 

DERDYK, E. Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil. 

Porto Alegre: Zouk, 2010. 

 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
 
EMENTA: Compreende a educação como objeto da Sociologia. Interpreta as 

relações da Sociedade, Estado, Educação e Escola a partir das teorias clássicas e 

de autores contemporâneos da sociologia. O impacto das revoluções tecnológicas 

nos processos civilizatórios: o papel da escola. Análise sociológica do fracasso 

escolar.  

 

 
BIBLIOGRAFIA: 
 

APPLE, Michael W et al. Sociologia da educação: análise internacional. Porto 
Alegre: Penso, 2013. 

DEMO, Pedro. Sociologia da educação. São Paulo: Plano, 2004. 

FREITAG, Bárbara. Escola, estado e sociedade. São Paulo: Morais, 2000. 
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GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e a educação. 6ª. ed. - São Paulo: 
Cortez, 2005. 

HAECHT, Anne Van. Sociologia da educação: a escola posta à prova. – 3ª. ed. – 
Porto Alegre: Artmed, 2008.  

IANNI, Octavio. A sociedade Global. 2ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Civilização 

Brasileira.  

 

_____________. Teorias da globalização. 5ª edição. Rio de Janeiro: Ed. 

Civilização Brasileira, 1999. 

 

KRUPPA, Sonia M. Portella. Sociologia da Educação. São Paulo: Cortez, 2010. 

OLIVEIRA, Betty; DUARTE, Newton. Socialização do saber escolar. – 6ª. ed. – 
São Paulo: Cortez, 1992. 

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.  

SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Teoria Educacional Crítica em tempos pós-

modernos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.  

 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS  
 
EMENTA: Análise das políticas públicas educacionais e dos princípios normativos e 
legais da organização da educação brasileira. Enfoque da política na organização 
dos sistemas de ensino nacional, legislações de ensino, organização da educação 
básica. Municipalização e financiamento. Perspectivas atuais das políticas públicas. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
BRZEZINSKI, Iria (org.). LDB Interpretada: Diversos Olhares se Entrecruzam. São 

Paulo: Cortez, 1998. 

DAVIES, Nicholas. O FUNDEF e o Orçamento da Educação: Desvendando a 

Caixa Preta. Campinas, SP: Autores Associados, 1999. (Coleção Polêmicas do 

Nosso Tempo). 

______________. FUNDEB: A redenção da educação básica? 1ª ed. Editora 

Autores Associados, Campinas-SP, 2008.  
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FREITAS, Kátia Siqueira. Uma Inter-Relação: Políticas Públicas, Gestão 

Democrática-Participativa na Escola Pública e Formação da Equipe Escolar. Em 

Aberto. Brasília, v. 17, 2000. 

 

SAVIANI, Dermeval.  Política e Educação no Brasil: o papel do Congresso 
Nacional na legislação do ensino. Campinas, SP: Autores Associados, 1996.  
 
______________. A nova lei da educação(LDB): trajetória, limites e 
perspectivas. 10. ed. Campinas: Autores Associados, 2006.  
 
______________. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política 
educacional. Campinas, SP: Autores Associados, 2007 (Coleção educação 
contemporânea). 
 
______________. O Plano de Desenvolvimento da Educação: análise do projeto 
do MEC. Educação e Sociedade, v. 28, p. 1231-1255, 2007. 
 

 
HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA 
 
EMENTA: Pretende fornecer aos alunos conteúdos conceituais capazes de 
referenciar o entendimento das contribuições culturais africanas e afro-brasileira. 
Buscar-se-á analisar as sociedades africanas nos séculos XVI e XVII, a África na 
formação do mundo atlântico, dinâmicas do tráfico: as nações africanas na América 
portuguesa, resistência negra: revoltas, quilombos e ações cotidianas na luta pela 
liberdade; bem como a religiosidade, o sincretismo e os afro-descendentes na 
sociedade brasileira do pós-abolição. 
 
BIBLIOGRAFIA:  
 
DEL PRIORE, Mary e VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais: uma introdução à 
Historia da África Atlântica. Rio de janeiro: Elsevier; 2004.  
  
OGOT, Bethwell Allan (org.) Historia Geral da África, vol V: Àfrica do século XVI ao 
XVIII. Brasília: UNESCO, 2010. 
 
SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: a África antes dos portugueses. 3ª 
Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. 
 
THORNTON, John. A África e os africanos na formação do mundo atlântico 
(1400-1800). Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 
GOMES, Flávio dos Santos. A Hidra dos pântanos: Mocambos, quilombos e 
comunidade de Fugitivos no Brasil (séculos XVII- XIX). São Paulo: Ed. UNESP : Ed. 
Polis, 2005.  
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AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no 
imaginário das elites século XIX. 3ª Ed.São Paulo: Annablume, 2004. 
 
JACINTO, Cristiane Pinheiro Santos. Laços e enlaces: relações de intimidade de 
sujeitos escravizados, São Luís -  século XIX. São Luís: EDUFMA, 2008. 
 
 
FERRETI, Sergio Figueiredo. Querebetã de Zomadonu: etnografia da Casa das 
Minas. São Luís: Edufma, 1985. 
 
PAIXÃO, Marcelo. Manifesto anti-racista: idéias em prol de uma utopia chamada 
Brasil. Rio de Janeiro: DP&A;LLP/UERJ, 2006. 
 
FUNDAMENTOS DA FOTOGRAFIA       
                                   
EMENTA: Disciplina introdutória de caráter teórico-prático-analítico visando ao 
conhecimento da fotografia e da prática fotográfica. Máquina e equipamentos. Os 
elementos componentes da câmara fotográfica. Estudo dos princípios básicos da 
fotografia, da composição fotográfica e sua criação. Regulagens básicas da câmera 
fotográfica. Os principais recursos de iluminação. 
 
 
BIBLIOGRAFIA:  
 
 
FOLTS, J. A; LOVELL, Ronald P e ZWAHLEN, Fred. C. Manual de Fotografia. São 

Paulo: Thomson, 2007. 

HARMAN, Doug. O manual da fotografia digital. São Paulo: Ed. Escala, 2013. 

HURTER, Bill. A luz perfeita: guia de iluminação para fotógrafos. Camboriú, SC: 

editora Photos, 2013. 

KOSSOY, Boris. Fotografia e História. 2ª ed., São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. 

KUBRUSLY, Claudio Araujo. O que e fotografia. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 

Coleção primeiros passos.1991.  

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 2ª ed. São Paulo: Papirus, 

1998.  

KELBY, Scott. Adobe Photoshop. Lightroom 5 para fotógrafos digitais. Camboriú, 

SC: Iphoto editora, 2014. 

TOSCANI, Oliviero. A publicidade é um cadáver que nos sorri. 6ª ed., Rio de Janeiro: 

ediouro, 2005. 

SAMAIN, Etienne (Org.).  O fotográfico.  São Paulo: Editora Hucitec/Editora Senac, 

2005. 
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LINGUAGEM SONORA 

EMENTA: O som – parâmetros e propriedades; Acústica, Acusmatização e 
Ambiente sonoro; Psicofísica dos sons; Produção de áudio - reflexões sobre o som 
em audiovisuais e derivados; Aplicações e práticas em Audiovisual – Manuseio e 
utilização de equipamentos. 
 

BIBLIOGRAFIA:  

RODRÍGUEZ, Àngel. A dimensão sonora da linguagem audiovisual. São Paulo: 
Ed Senac São Paulo, 2006. 
 
MENEZES, Flo. A acústica musical em palavras e sons. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 
2003. 
 
FRENCH, Anthony. Vibrações e ondas. Brasília: Editora UNB, 2001. 
 
ROEDERER, Juan. Introdução à física e psicofísica da música. 1ª ed. São Paulo: 
Ed. USP, 2002.  
 
HENEINE, Ibrahim. Biofísica básica. São Paulo: Ed. Atheneu, 2006. 
 
GARCIA, Eduardo. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2002. 
 
LEVITIN, Daniel J. A música no seu cérebro: a ciência de uma obsessão humana. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
 
SACKS, Oliver. Alucinações musicais: Relatos sobre a Música e o Cérebro. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
 
SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo. São Paulo: UNESP, 2001. 
 
CORRÊA, Antenor. Análise musical como princípio composicional. Brasília: 
Editora UNB, 2014. 
 
GAUDREAULT, André. JOST, François. A narrativa cinematográfica. Brasília: 
Editora UNB, 2009. 
 
MOLETTA, Alex. Criação de curtametragem em vídeo digital: uma proposta para 
produções de baixo custo. São Paulo: Summus, 2009. 
 
FILHO, Aloysio. Ver e ouvir. Brasília: Editora UNB, 1997. 
 
SERRA, Fábio. Áudio digital: a tecnologia aplicada à música e ao tratamento do 
som. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna Ltda, 2002. 
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ALVES, Luciano. Fazendo Música no computador. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
 
VALLE, Sólon. Microfones: tecnologia e aplicação. Rio de Janeiro: Ed. Música & 
Tecnologia, 1997. 
 
GOMES, Alcides. Tecnologia aplicada à música. São Paulo: Érica, 1993. 
 

SEMINÁRIO DE PRATICAS INTERDISCIPLINARES II 

EMENTA: Planejamento de prática interdisciplinar a partir de temas geradores, 

contemplando a relação entre o saber e o fazer pedagógico, alicerçado nas 

discussões teóricas em Arte, Cultura e Ambiente escolar.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2000

BARBOSA, Ana Mae (org). Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

BRANDÃO,Carlos Rodrigues. A educação como cultura. Campinas, SP: Companhia 

das letras, 2002 

COLI, J. O que é arte. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

FISCHER, E. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 

FUSARI, M. F. R. e FERRAZ, M.H.F. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez, 

1992. 

Terceiro Semestre 

 

TEORIA E HISTORIA DA ARTE III 
 
EMENTA: A arte como criação e expressão de sentidos, as relações do  artista com 
o mundo social, político, histórico e cultural que o circunda . O nascimento das 
vanguardas e a arte em tempos de guerra: Da abertura dos ismos na 2ª metade do 
século XIX (com o impressionismo) até as gramáticas pictóricas, movimentos e 
escolas em tempos de Guerra-fria. A arte além das vanguardas: Do pop aos neo, 
dos pós ao trans e ao multi: gramáticas pictóricas, movimentos e escolas após a 
segunda metade do século XX. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo:Companhia das Letras,1992.  

CHIPP,H.B. Teoria da Arte Moderna. A São Paulo: Martins Fontes, 1988.  
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CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de Arte. São Paulo: Martins Fontes,2001. 

DEMPSEY, Amy. Estilos, Escolas e Movimentos. São Paulo Cosac & Naify, 2003. 

 SCHAPIRO, Meyer. A arte moderna: século XIX e XX, ensaios escolhidos. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996. 

 TUCKER, W. A Linguagem da Escultura. Cosac & Naify, 1999. Bibliografia 

Complementar ARANTES, Otília (org). Política das Artes. EDUSP, 2000. 

BELLUZZO, Ana Maria. Modernidade e vanguardas artísticas na A. Latina. Ed, 

UNESP. 

 GREENBERG, Clement. Estética doméstica. São Paulo, Cosac & Naify, 2003. 

FUNDAMENTOS DA PINTURA 

EMENTA: Compreende a linguagem da técnica. Suportes e matérias auxiliares. 

Explora a prática de técnicas e procedimentos em pintura: aquarela, acrílica e óleo, 

têmperas e encáusticas. Estuda questões teóricas e praticas da utilização da cor, luz 

e composição nos gêneros da pintura (retrato, paisagens, marinha, natureza-morta). 

BIBLIOGRAFIA 

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. Rio de Janeiro: Léo Christiano 

Editorial, 1980. 

KANDINSKY, Vassily. Do espiritual na arte. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 

1987. 

A pintura vol.1: o mito da pintura. Org: Jacqueline Lichtenstein. Tradução: Magnólia 

Costa _ São Paulo: Ed. 34. 2004. 

A pintura vol.3: A ideia e as partes da Pintura. Org: Jacqueline Lichtenstein. 

Tradução: Magnólia Costa _ São Paulo: Ed. 34. 2004. 

Guia de Pintura. Vol.1. ed: Santana de Parnaiba. SP. CasaDois. 2011. 

 
FUNDAMENTOS DIDÁTICOS I 
 
EMENTA:  Evolução histórica da Didática. A relação entre Educação, Pedagogia e 
Didática. Transposição didática. Concepções pedagógicas no Brasil. A Didática e a 
formação inicial e continuada de professores para a educação básica. A relação 
pedagógica: os vínculos entre professor-aluno, diálogo em sala de aula, relações 
com o saber. Saberes da docência. Identidade e formação profissional. 
 
ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Tendências no ensino de didática no Brasil. 

In: PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Didática e formação de professores: 

percursos e perspectivas no Brasil e em Portugal. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

COLL, César et al. Os conteúdos na reforma: ensino e aprendizagem de 

conceitos, procedimentos e atitudes. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
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FAZENDA, Ivani. C. A. (org.). Didática e interdisciplinaridade. Campinas.SP: 

Papirus, 2005. 

FILHO, Geraldo Francisco. Panorâmica das tendências e práticas pedagógicas. 

São Paulo: Átomo, 2004. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 2004. 

PROINFANTIL: Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na 

Educação Infantil. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2005. 

(coleção Proinfantil).  

PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: 

Artemed, 2000. 

PIMENTA, Selma Garrido (org.). Didática e formação de professores: percursos e 

perspectivas no Brasil e em Portugal. Sãoo Paulo: Cortez, 1997. 

VEIGA, Ilma Alencastro Veiga (org). Repensando a didática. São Paulo: Papirus, 

2004. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArTmed, 1998. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
 
EMENTA: Principais abordagens históricas da psicologia e suas implicações na 
educação. Conceitos básicos da psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. 
Teorias da aprendizagem. Gestalt; Psicanálise freudiana. Análise crítica da teoria 
construtivista. Teoria vigotiskiana e o ensino de arte. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
BOCK, Ana Mercês Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. 

13ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002.  

DUARTE, Newton. Arte, conhecimento e paixão na formação humana.1ª ed. 

Editora Autores Associados, 2010.  

GOULART, Íris Barbosa. Psicologia da Educação: fundamentos teóricos e 

aplicações à prática pedagógica. 11ª ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 2004.  

FREIRE, Isabel ribeiro. Raízes da Psicologia. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1997.               

MOULY, George J. Psicologia Educacional. Editora Pioneira, 1993. 
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FACCI, Marilda Gonçalves Dias. Valorização ou esvaziamento do trabalho do 

professor? Um estudo crítico comparativo da teoria do professor reflexivo, do 

construtivismo e da psicologia vigotskiana. Campinas: Autores Associados 2004.  

VIGOTSKI, L. S. Psicologia da Arte. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo, Martins 

Fontes, 1998.           

 

LEITURA DE IMAGEM 
 
EMENTA: O papel da leitura de imagens nos parâmetros curriculares do ensino de 
arte. As diversas abordagens acerca da leitura de imagens. Introdução à Semiótica.  
Imagens Artísticas e Imagens Estéticas. O texto visual: plano de expressão e plano 
de conteúdo. Elementos constitutivos e Procedimentos relacionais.  
 
BILIOGRAFIA: 
 

OLIVEIRA, Ana Claudia. “Lisibilidade da imagem”. Revista da FUNDARTEC. v.1, 

n.1(jan./jun. 2001) Montenegro: FUNDARTEC, 2001.  

RAMALHO E OLIVEIRA, Sandra. Imagem também se lê. São Paulo: Papirus, 2005.  

SANTAELLA, Lúcia. O que é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

 BUORO, Anamélia B. Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte. 

São aulo: EDUC/FAPESP/Cortez, 2002. 

 
 
EXPRESSÃO EM DESENHO II 
 
EMENTA: Abordas as práticas e procedimentos em desenho com ênfase na 
aplicação no estudo de luz e sombra e figura humana. 
 
 
 
 
BILIOGRAFIA: 
 

HALLAWELL, P. À mão livre: a linguagem e as técnicas do desenho. São 

Paulo: Melhoramentos, 1994. 

JUBRAN, A. Desenho à mão livre: Anatomia e animais. São Paulo, Criativo, 

2011 

JUBRAN, A. Desenho à mão livre: Crianças e Objetos. São Paulo, Criativo, 

2011.  
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JUBRAN, A. Desenho a mão livre: Materiais e Anatomia. São Paulo: Criativo, 

2011.  

PARRAMON, J. M. Fundamentos do Desenho Artístico. São Paulo: Ed. Martins 

Fontes, 2007. 

SMITH, R. Manual prático do artista: Equipamentos, materiais, procedimentos, 

técnicas. São Paulo: Ambiente e Costumes, 2012. 

 
LINGUAGEM FOTOGRÁFICA 

 

EMENTA: Análise e histórico dos movimentos fotográficos e do trabalho de 
fotógrafos no percurso da história. Prática fotográfica: produção de ensaios e 
mostras coletivas. Desenvolvimento de estudos aplicados e considerações estéticas 
acerca das intencionalidades e significações da linguagem fotográfica e suas 
contribuições para o ensino da arte.  
 
BIBLIOGRAFIA 

 
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico: e outros ensaios. Campinas: Editora Papiros, 

2004.  

SAIMAIN, Etienne. O fotográfico. São Paulo: SENAC, 2005. 

SONTAG, Susan. Sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Arbor, 1989. 

AGAMBEN, Giorgio. Ninfas. São Paulo: Hedra, 2012. 

FOLTS, James A.; LOWELL, Ronal P.; ZWALHEN, Fred. Manual de Fotografia. 

São Paulo: Thomson Learning, 2007. 

FURTADO, Beatriz. Imagem contemporânea – Volume I: cinema, tv, documentário, 

fotografia, videoarte, games... São Paulo: Hedra, 2009.  

KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2002. 

MAMMI, Lorenzo e SCHWARCZ, Lilia M. 8 x fotografia: ensaios. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008.  

MOKARZEL, Maria. Navegante da luz: Miguel Chikaoka e o navegar de uma 

produção experimental. Belém: Kamara Kó Fotografias, 2014. 

 

 
SEMINARIO DE PRÁTICAS PEDAGOGICAS INTERDISCIPLINARES III 
 
 
EMENTA: Planejamento de prática interdisciplinar a partir de temas geradores, 
contemplando a relação entre o saber e o fazer pedagógico, alicerçado nas 
discussões teóricas em Arte, Imagem, Educação. 
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BIBLIOGRAFIA: 
 
 
BARROS, A. M. (Org.) . Práticas Discursivas ao Olhar: cegueira e visualidade na 
formação do pedagogo. 1. ed. Rio de Janeiro: E-Papers Serviços Editoriais, 2003. v. 
1. 260p . 
 
COSTA, C.  Educação, Imagem e Mídias. (Coleção Aprender e Ensinar com 
Textos) São Paulo : Ed. Cortez, 2005. v. 12.  
 
BELMIRO, C. A. . Palavras, imagens, discursos na Educação. In: Jùnia Sales 
Pereira e Cláudia Sapag Ricci. (Org.). Produção de Materiais Didáticos para a 
Diversidade: práticas de memória e patrimônio numa perspectiva interdisciplinar. 
1ªed.Belo Horizonte/ Brasília: Faculdade de Educação e Centro Pedagógico da 
UFMG e CaedUFMG/Secad/MEC, 2010, v. 1, p. 13-28. 
 

BUORO, Ana Amélia. O olhar em construção: uma experiência de ensino e 

aprendizagem em Arte. São Paulo: Cortez, 2000. 

_______. Olhos que pintam: a leitura de imagem no ensino da arte. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 2015. 

VENTURELLI, Suzete. Arte: espaço, tempo e imagem. Brasília: UNB, 2004. 

 
 
Quarto bimestre 
 
METODOLOGIA DO ENSINO DA ARTE 
 
EMENTA: Abordagens metodológicas do ensino de arte. Interculturalidade. 
Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte e Proposta Curricular do Maranhão 
(Educação Infantil e Ensino fundamental e Medio). Tendências contemporâneas no 
ensino de arte  
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 
1998.  
RICHTER, Ivone Mendes. Interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das 
artes visuais. Campinas (SP): Mercado de Letras Edições e Livraria Ltda., 2003.  
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HERNANDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. 
São Paulo: Artmed, 2000.  
MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, Maria Teresinha Teles. 
Didática do ensino da arte: a linguagem do mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. 
São Paulo: FTD, 1998.  
 BUORO, Anamelia Bueno. O olhar em construção: uma experiência de ensino e 
aprendizagem da arte na escola. São Paulo: Cortez, 1996.  
GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1997.  
MARTINS, Mirian Celeste. (org.) Mediação: provocações estéticas. São Paulo: 
Universidade Estadual paulista – Instituto de Artes. Pós-graduação, outubro, 2005.  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Parâmetros curriculares 
nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997.  
MEIRA, Marly. Filosofia da criação – reflexões sobre o sentido do sensível. Porto 
Alegre: Mediação, 2003. 
 PILLAR, Analice Dutra. Criança e televisão: leituras de imagens. Porto Alegre: 
Mediação, 2001. 
 

ESCULTURA 

EMENTA: Estuda a escultura em sua composição tridimensional: Formas côncavas 

e convexa, volume, luz, vazio e movimento.  Realiza experimentos em relevos, e 

tridimensional a partir de materiais tradicionais e contemporâneo na execução de 

técnicas aditivas, substrativa e construtivas. 

BIBLIOGRAFIA 

TUCKER, William. A linguagem da escultura. São Paulo-SP: Cosac & Naify, 1999. 

INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. Tridimesionalidade. São Paulo: 1997. 

 

LINGUAGEM DA PERFORMANCE 

EMENTA: Estudo teórico e prático da linguagem da Performance. A disciplina 

propõe investigar as interseções das Artes Visuais com as Artes Cênicas nas 

propostas de performances, happenings e outras experimentações. Análise de 

práticas performáticas e suas possibilidades no ambiente escolar. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
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CARLSON, Marvin. Performance: uma introdução crítica. Ed. UFMA, Belo Horizonte, 
2010. 
 
COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo:  
Editora Perspectiva, 2002.  
 
GLUSBERG, Jorge. A Arte da Performance. São Paulo: Editora  
Perspectiva, 2003. 
 
GOLDBERG, Roselle. A Arte da Performance: Do Futurismo ao Presente. Ed. 
Martins Fontes, São Paulo, 1979.  
 
MELIM, Regina. Performance nas Artes Visuais. Zahar Editora. Rio de Janeiro, 
2008. 
 
ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify Edições, 
2007. 
 
 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 
EMENTA: As dimensões do conceito de Inclusão social. Democratização do Ensino. 
Fundamentos legais da política de educação inclusiva. Formação de professores na 
perspectiva da Educação Inclusiva. Histórico da Educação Especial à educação 
Inclusiva; Distúrbios de aprendizagem; Deficiências, Transtornos; Altas Habilidades. 
O trabalho pedagógico com a diversidade: Gênero; Sexualidade; Relações Étnico-
Raciais. 
 
BIBLIOGRAFIA 

CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: 

Mediação, 2004. 

RIBEIRO, M. L. S.; BAUMEL, R. C. R. de C. (orgs.). Educação Especial: do querer 

ao fazer. São Paulo: Avercamp, 2003. 

BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação ARANHA, 

Maria Salete F. A inclusão da criança com deficiência, Criança especial. São Paulo: 

Roca, 1995. 

Básica – Resolução CNE/CEB nº 3, de 11/09/2001. Brasília: SEESP/MEC, 2001. 

_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996. 

Brasília, DF: 1996. 

 



         
 

57 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus São Luís - Centro Histórico 
Ano 2015 

 

 
FUNDAMENTOS DIDÁTICOS II 
 
EMENTA: Concepções de currículo e modelos de intervenção didática. A 
organização do processo didático pedagógico. Planejamento escolar. A avaliação do 
processo ensino-aprendizagem. A mediação pedagógica nas novas tecnologias. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Tendências no ensino de didática no Brasil. 

In: PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Didática e formação de professores: percursos 

e perspectivas no Brasil e em Portugal. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

COLL, César et al. Os conteúdos na reforma: ensino e aprendizagem de conceitos, 

procedimentos e atitudes. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

CORDEIRO, Jaime. Didática. São Paulo: Contexto, 2007. 

GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José E. (org.). Educação de jovens e adultos: teoria, 

prática e proposta. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 2004. 

HOFFMANN, Jussara M. L. Avaliação mediadora: uma prática em construção da 

pré-escola à universidade. Porto Alegre: Educação e Realidade, 1993. 

MASETTO, Marcos. Didática: a aula como centro. São Paulo: FTD, 1997 

PERRENOUD, Phillipe. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. Porto Alegre: 

Artmed, 2001. 

VEIGA, Ilma Alencastro Veiga (org). Repensando a didática. São Paulo: Papirus, 

2004. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArTmed, 1998. 

 

ARTES GRÁFICAS 

EMENTA:  Explora os recursos expressivo, compositivo e de significação da 
tipografia. Experimentação com a utilização de matrizes na criação de obras visuais. 
Apresentação dos principais processos de reprodução gráfica utilizados no Brasil. 
Estudo da cor, recursos especiais e acabamento. Planejamento visual gráfico. 
Elaboração de projeto editorial/ gráfico. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. 4. ed. São Paulo: 

Edgar Blücher, 2003. 

GUIMARÃES, Luciano.  A cor como informação: a construção biofísica, lingüística 

e cultural da simbologia das cores. 3. ed. São Paulo: AnnaBlume, 2004. 

CRAIG, James. Produção gráfica. São Paulo: Nobel, 1987.   

COLLARO, Antonio C. Projeto gráfico: teoria e prática da diagramação. 2. ed. São 

Paulo: Summus, 2000.  

MUNARI, Bruno.  Design e comunicação visual: contribuição para uma 

metodologia didática. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

SEMINARIO DE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES IV 

EMENTA: Planejamento de prática interdisciplinar a partir de temas geradores, 

contemplando a relação entre o saber e o fazer pedagógico, alicerçado nas 

discussões teóricas em Arte, Corpo e Escola. Educação e contemporaneidade.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005.  
_________________. Arte Contemporânea. Portugal: Editora-Rès, s/d.  
COCCHIARALE, Fernando. Quem tem medo de arte contemporânea? Recife: 
Fundação Joaquim Nabuco, 2006.  
CRIBARI,Isabela; ARAÚJO, Cecília. Quem tem medo de arte contemporânea? 

Recife: vídeo, 28min, cor, livre. Fundação Joaquim Nabuco, 2006. (vídeo) 

SAVIANI, Dermeval. Aberturas para a história da educação: do debate teórico-
metodológico no campo da história ao debate sobre construção do sistema nacional 
de educação no Brasil. SP- Campinas, Ed. Autores Associados, 2013.  

 

Quinto Período 

HISTÓRIA DAS ARTES VISUAIS NO BRASIL  
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EMENTA: Analisa as concepções e manifestações artísticas na pré-história 

brasileira, no período da colonização portuguesa, no Brasil oitocentista e nas artes 

moderna e contemporânea brasileiras, estabelecendo suas influências com a arte 

estrangeira. Aborda enfaticamente as manifestações indígenas e africanas na arte 

brasileira. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

MORAIS, Frederico. Panorama das artes plásticas séculos XIX e XX. São Paulo: 

Instituto Cultural Itaú, 1989. 

ZANINI, Walter (org). História da arte do brasil. São Paulo: Instituto Valter Moreira 

Sales, 1983. 

BASBAUM, Ricardo. Arte contemporânea brasileira. Rio De Janeiro: Rios 

Ambiciosos, 2001. 

CANTON, Kátia. Novíssima arte brasileira. São Paulo: Editora Iluminuras, 2000. 

BAZIN, Germain. O Aleijadinho e a escultura barroca no Brasil. Rio de Janeiro: 

Record, 1971. 

 

FILOSOFIA DA ARTE 

EMENTA: Estuda a relação entre Filosofia e arte: principais conceitos da filosofia da 

arte antiga grega: concepções, problemas e categorias. Arte mimética e ideal de 

beleza. Autonomia e experiência estética. A arte como forma de pensamento. Arte 

trágica. Obra de arte e reprodutibilidade técnica. O processo de ruptura nas artes. 

Tradição e inovação; modernidade e vanguarda. Modernidade e pós-modernidade. 

Arte e Sociedade. Arte e Educação. 

BIBLIOGRAFIA 

LACOSTE, J. A filosofia da arte. 2ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986. 

NUNES, B. Introdução à filosofia da arte. São Paulo: Ática, 1991. 

OSBORNE, H. Estética e teoria da arte. São Paulo: Cultrix, 1993. 

BENJAMIN, W. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. São 

Paulo: Brasiliense, 1985. 
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VASQUEZ, A.S. As ideias estéticas de Marx. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

VASQUEZ, A.S. As ideias estéticas de Marx. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

 

CULTURA VISUAL 

EMENTA: Estuda as representações da cultural visual; a cultura visual e seus 

pressupostos. Investiga e provoca reflexões a cerca das imagens no mundo 

contemporâneo. Analisa as metodologias do trabalho com imagens. 

BIBLIOGRAFIA 

HERNANDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. 
Porto Alegre: artes médicas. Sul.2000. 
RITCHER, Ivone Mendes. Interculturalidade  e estética do cotidiano no ensino das 
artes visuais. 2.ed. Campinas.SP: Mercado das Letras, 2008. 
Hernandez, Fernandes. Catadores da Cultura Visual: transformando fragmento em 

nova narrativa educacional; revisão técnica Jussara Hoffmann e Susana Rangel 

Vieira da Cunha; Tradução: Ana Duarte. Porto alegre: Mediação, 2007. (Coleção 

Educação e Arte; v.7). 

CERÂMICA 

EMENTA: Estuda método e tratamento das argilas: seco e úmido; método 

desumificação das argilas, sensibilização, técnicas básicas de construção de peças 

tridimensional, repuxo, rolo, lastro e encavo. Teste de retração, controle de 

empenho, teste de plasticidade. Elaboração de barbotina; preparo da Pasta; 

ferramentas e queima. 

BIBLIOGRAFIA 

VALLADARES, Claival do Prado. Artesanato brasileiro. Rio de janeiro: FUNARTE, 
1986. 
LIMA, R. M. ; SANTOS, P. C. ; MATOS JUNIOR, J. S. . Relatos de mãos: a cerâmica 
artesanal - um estudo o costume ceramista em Rosário-MA. In: Protásio Cézar dos 
Santos; José Sampaio de matos Júnior. (Org.). Desenvolvimento Socioespacial: 
novos olhares. 01 ed. São Luís: editora UEMA, 2013, v. 01, p. 179-200.  
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ARAUJO, Emanuel.  Artista e Artífices: Ancestralidade, arcaísmo, e permanências. 
Uma introdução à estética popular In: Brasil+500 Maranhão. Mostra do 
descobrimento – Programa de Educação Formativa Associação Brasil + 500. São 
Paulo, 2000, p.1-13. 

 

ARTE E CULTURA POPULAR 

EMENTA: Estuda o significado e a construção de imagens no âmbito da cultura 

popular. A construção dos discursos visuais populares e a relação da sociedade e 

dos indivíduos com suas condições de produção, circulação e consumo de imagens 

e mensagens visuais. Propõe relações entre a literatura oral, a música, o corpo e as 

dimensões visuais do popular. Análise e criação de produtos e narrativas gerados 

em suportes audiovisuais (cinema, vídeo, fotografia) sobre a cultura popular. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na idade média e no renascimento: o 
contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec; Brasília: UNB, 1999. 
 
MARTINS, José de Souza. Sociologia da fotografia e da imagem. São Paulo: 
Contexto, 2008. 
 
NIETZSCHE, F. W. A origem da tragédia. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  
 
 
BARBOSA, Andréa, & CUNHA, Edgar Teodoro da. Antropologia e imagem. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
 
RAMOS, Albani. Brinquedos encantados. São Luís: Editora Instituto Geia, 2003.  

SAMAIN, Etienne (org.). O fotográfico. São Paulo: Senac, 2005.  
TACCA, Fernando Cury de. Imagens do sagrado: entre Paris Match e O Cruzeiro. 
Campinas: UNICAMP, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. 
SCHMITT, Jean-Claude. O corpo das imagens: ensaios sobre a cultura visual na 
Idade Média. Bauru: EDUSC, 2007. 
 
ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify, 2007.  
 
_____________. Introdução à poesia oral. Belo Horizonte: UFMG, 2010.  
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ARTES VISUAIS NO MARANHÃO 

EMENTA: Estuda as representações artísticas no Estado nos períodos colonial, nos 

séculos XX e XXI. Estuda a imaginaria da arte sacra maranhense; Escultura e arte 

urbana e a museologia maranhense; A azulejaria do patrimônio histórico. de São 

Luís. 

BIBLIOGRAFIA 

CANTANHEDE, João Carlos Pimentel. Veredas Estéticas: fragmentos para uma 

história social das artes visuais no Maranhão. São Luís: [s.n.], 2008. 

MELLO, Luís de. Cronologia das artes Plásticas no Maranhão (1842 – 1930); 

pesquisa histórica. São Luís: Lithograf, 2004. 

LEFREBVRE, Henri. O direito a cidade. São Paulo: Centauro, 2001. 

BARROS, Valdenira, Imagens do Moderno em São Luís. 1. ed. São Luís: Estações 

em Movimento, 2012.  

 

HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA 
 
EMENTA: A história indígena como campo de pesquisa e ensino. Percurso histórico 
e cultural das sociedades indígenas no atual território brasileiro: os índios antes do 
contato com os europeus; a conquista ibérica e as populações indígenas no Brasil 
Colônia.  Século XIX: Estado nacional e questão indígena, os Índios no Brasil 
contemporâneo; a presença indígena no atual território do Maranhão.   
 
BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura 

nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003. 

CUNHA, M. C. da (org.). História dos Índios no Brasil. SP: Cia. das Letras: Secretaria 

Municipal de Cultura, FAPESP, 1992. 

FREYRE, G. Casa Grande e Senzala. (Capítulos 4 e 5). Rio de Janeiro, José 

Olympio, 1983 (22ª edição) (1933). 

GRÜNEWALD, R de A. Os Índios do Descobrimento: Tradição e Turismo. Rio de 

Janeiro: Contra Capa, 2001. 

HEMMING, Jonh. Ouro vermelho: a conquista dos índios brasileiros. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 2007. 

MAIO, M.C. e DOS SANTOS R.V.(orgs). Raça, Ciência e Sociedade no Brasil. Rio 

de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil/FIOCRUZ, 1996, p. 15-24. 
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MONTEIRO, John M. Negros da terra. São Paulo : Cia. das Letras, 1995. 

OLIVEIRA, J. P. de. “A Problemática dos ‘Índios Misturados’ e os limites dos estudos 

americanistas: um Encontro entre Antropologia e História” In: Ensaios em 

Antropologia Histórica. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1999. 

 OLIVEIRA, João Pacheco de (org.). A viagem da volta: etnicidade, política e 

reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contracapa. 2004. 

 POMPA, Cristina. Religião como Tradução. Missionários, Tupi e Tapuia no Brasil 

colonial. SP: EDUSC, 2003. 

RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: A integração das populações indígenas 

no Brasil moderno. São Paulo: Companhia das Letras,          1996. 

SILVA, A. L., GRUPIONI, L. D. B. (org.). A temática indígena na escola : novos 

subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília : MEC/MARI/UNESCO, 1995. 

VAINFAS, R. (org.). América em tempos de conquista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1992. 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem e outros 

ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

WOLF, Eric R. Etnicidade e Nacionalidade. São Paulo:EDUNB/ Editora Unicamp, 

2003. 

 

ESTAGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
EMENTA: Estágio na unidade entre teoria e prática. Legislação de Estágio. O 
Estágio em suas diferentes concepções: campo de conhecimento; campo de 
pesquisa; campo de vivência da realidade. Planos e Projetos de Estágio. Atividades 
observacionais, diagnósticas e interpretativas relativas à Educação Infantil. Formas 
de organização na Educação Infantil: planejamentos de aulas; planejamentos de 
rotinas; sequências didática e projetos de trabalho.  
 
BIBLIOGRAFIA 
 
BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Por amor e por força: rotina da educação 

infantil.Porto Alegre: Artemed, 2006. 

 

BONDIOLI, Anna (org.). O projeto pedagógico da creche e a sua avaliação. A 

qualidade negociada. Campinas: Autores Associados, 2004. 

 

BRASIL, CNE, Câmara de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil. Parecer 22/98, aprovado em 17 de dezembro de 1998. 
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OLIVEIRA, Zilma Moraes Ramos de Oliveira. Educação Infantil: fundamentos e 

métodos. São Paulo. Cortez, 2002.  

 

______________. Educação Infantil muitos olhares. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1996.  

PIMENTA, Selma. O estágio na formação de professores: universidade, teoria e 

prática. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

 

Sexto Período 

CINEMA, VÍDEO E EDUCAÇÃO 
 
EMENTA:  História do cinema. Principais escolas. A linguagem cinematográfica. 
Introdução aos estudos da TV e do vídeo como processos de comunicação visual. 
Concepção, captura e edição. Prática experimental do vídeo. Poéticas e produção 
de narrativas fílmicas. Dimensões educativas do cinema. Uso de filmes no processo 
ensino-aprendizagem. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
AUMONT, Jacques et al. A Estética do filme. Campinas-SP: Papirus, 2002. 

COMPARATO, Doc. Da criação ao Roteiro: O mais completo guia da arte e técnica 

de escrever para televisão e cinema. Rio de Janeiro: Rocco, 5ªed, 2000. 

MACHADO, Arlindo (org). Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro. São 

Paulo: Itaú Cultural, 2003. 

MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas-SP: Papirus, 1997. 

(Coleção Campo Imagético). 

MARTIN, Marcel. A Linguagem Cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

MOURA, Edgar. 50 anos Luz, câmera e ação. São Paulo: Editora Senac - SP, 1999. 

NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto, 

2009. 

NÓVOA, Jorge & BARROS, José D’Assunção (orgs). Cinema-História: teoria e 

representações sociais no cinema. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008. 

RAMOS, Fernão. Teoria contemporânea do cinema. v-1. Pós-estruturalismo e 

filosofia analítica. São Paulo: Editora Senac, 2005. 

SANTANA, Gelson (org). Cinema: comunicação e audiovisual. São Paulo: Alameda, 

2007. 

XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico. São Paulo: Paz e Terra, 2015. 

XAVIER, Ismail. O olhar e a cena. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 
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ARTE E DESIGN 

EMENTA:  A disciplina aborda a dicotomia entre artes aplicadas e belas artes na 
busca das convergências entre a arte e o design. O belo e o usável, a forma e a 
função analisadas sobre a ótica do artista e do designer. Estudo da história da arte 
para fornecer ao aluno subsídios teóricos necessários para a construção de uma 
visão crítica voltada para o design. 
 
BIBLIOGRAFIA  
 
BURDEK, Bernhard E. História, teoria e prática do design de produtos. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2006. 

FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

FORTY, Adrian. Objetos de desejo. São Paulo: Cosac & Naify, 2007. 

HOLLIS, Richard. Design Gráfico: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. 

MEGGS, Philip B., KNIPEL, Cid (trad.). História do design gráfico. [São Paulo]: 

Cosac Naif, 2009. 

QUADROS, Ronice M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1997. 

 

GRAVURA 

EMENTA: Trata da gravura em seus aspectos históricos, conceituais, técnicos e 

expressivos. Estudo da exploração da imagem através das possibilidades de combinação 
entre diferentes matrizes e cores. 

BIBLIOGRAFIA 

CAMARGO, Iberê. A gravura. Porto Alegre: Sagra DC Luzzato, 1992. 

COSTELA, Antônio. Introdução à gravura e história da xilogravura. Campos do 

Jordão: Mantiqueira, 1984. 

FAJARDO, Elias & SUSSEKIND, Felipe VALE, Márcio. Oficinas: gravura. Rio de 

Janeiro: Ed. Senac Nacional, 1999. 

SILVA, Orlando da. A arte maior de gravura. São Paulo: ED. Espade, 1976. 

HERSKOVITS, Anico. Xilogravura. Porto Alegre: Ed. Tche Edit, 1986 

 



         
 

66 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus São Luís - Centro Histórico 
Ano 2015 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

EMENTA: Estágio supervisionado em situações concretas de ensino-

aprendizagem em artes visuais no ensino fundamental. A etnografia no 

contexto escolar.  A cidade como espaço de possibilidades educativas. 

Discussão de abordagens pedagógicas para o ensino de artes visuais 

correlacionadas ao contexto do estágio. Documentos norteadores para o 

ensino fundamental. Planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

proposta de  intervenção em artes visuais. Elaboração de relatório. 

BIBLIOGRAFIA:  

BARBOSA, A. M. Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998.  

HERNÁNDEZ, F. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

MARTINS, M. C. Avaliação e planejamento: a prática educativa em questão – instrumentos 

metodológicos II. São Paulo: Espaço Pedagógico, 1992.  BARBOSA, A. M. A imagem no 

ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 1991. 

 

Crítica das Artes Visuais 

EMENTA: 

Aborda metodologia da investigação crítica e estrutural de obras de artes. As 

formas de abordagem da Arte: Estética, Poética, Crítica e História da Arte: 

Natureza da Crítica de Arte Metodologia - modos de aproximação da Arte 

A interpretação artística- Crítica e contemporaneidade 

REFERÊNCIAS: 

AUMONT, J. A imagem. São Paulo: Papirus, 1993. 

PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. 2ª ed. São Paulo: Martins 

Fontes,1989. 

CALABRESE, Omar. A linguagem da arte. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 
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VENTURI, Lionello. História da crítica de arte. Lisboa: Edições 70, 1998. 

OSBORNE, Harold. A apreciação da arte. São Paulo: Cultrix, 1978. 

 

AÇÃO EDUCATIVA EM ESPAÇOS CULTURAIS: 
 
EMENTA: Ação educativa: características. Mediação e conceitos. Material 
educativo. Propostas de ação educativa: teorias e práticas. Orientação 
individualizada. 
 
 BIBLIOGRAFIA 
 
 BEMVENUTI, Alice. “Museus e educação em Museus...”: In: MEDEIROS, Maria 

Beatriz (org.). Arte em Pesquisa: especificidades. Brasília: UnB/ANPAP, 2003.  

CARNEIRO, Ivane Angélica. “Nós que aqui estamos por vós lamentamos”: a relação 

do público com a arte contemporânea. Florianópolis: UDESC/Mestrado em 

Educação e Cultura, 2002. Diss. Mestrado..  

COUTINHO, Réjane et alii. “Estratégia de mediação para a exposição Morte das 

Casas – Nuno Ramos. In: MEDEIROS, Maria Beatriz (org.). Arte em Pesquisa: 

especificidades. Brasília: UnB/ANPAP, 2003. 

 FRANZ, Teresinha S. “O arte-educador em museus de arte”. In: Educação para a 

compreensão da arte. Florianópolis: Insular, 2001.  

LEITE, Maria Isabel & Luciana E. OSTETTO (org). Museu, educação e cultura. 

Campinas, Papirus, 2005. LISBOA, Ana. “Construção de uma metodologia para 

mediação...”. In: MEDEIROS, Maria Beatriz (org.). Arte em Pesquisa: 

especificidades. Brasília: UnB/ANPAP, 2003. 

MARTINS, Mirian Celeste (org). Mediação: provocações estéticas. SÃO Paulo: 

UNESP, 2005. OTT, Robert William. “Ensinando Crítica nos Museus”. In: BARBOSA, 

Ana Mae (org). Arte-educação: leitura no subsolo. São Paulo, Cortez, 2001.  

THISTLEWOOD, David. “Estudos críticos: o museu de arte contemporânea e a 

relevância social.” In: BARBOSA, Ana Mae (org). Arte-educação: leitura no subsolo. 

São Paulo, Cortez, 2001.  

Língua Brasileira de Sinas (LIBRAS) 

EMENTA: Estuda a língua brasileira de sinais. Histórico da língua brasileira de 

sinais. Fundamentos legais. Parâmetros da língua de sinais. Noções de saudações e 

apresentação. Conversação, vocabulário e gramática. 
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BIBLIOGRAFIA 

BRASIL, Ministério da Educação. Estratégias e orientações pedagógicas para a 

educação de crianças com necessidades educacionais especiais: dificuldades 

de comunicação e sinalização – surdez. Brasília: MEC/SEESP, 2002. 

FELIPE, Tanya A. Libras em contexto: curso básico, livro do estudante 

cursista/programa nacional de apoio à educação de surdos. Brasília: MEC/SEESP, 

2004. 

SKLIAR, C. (org.). Um olhar sobre as diferenças: atualidades da educação 

bilíngüe para surdos. Porto Alegre: Mediação, 1999. 

FELIPE, Tanya A. O signo gestual-visual e sua estrutura frasal na língua dos sinais 

dos centros urbanos. Recife: UFPE, 1998. 

 
Sétimo Período 
 
PESQUISA EM ARTE 
 
EMENTA: Analisa os fundamentos da pesquisa em Artes Visuais  e em história da 
arte; Estuda os de métodos de análise da obra de arte e o desenvolvimento em 
poéticas individuais. Amplia as noções de teória da arte. A socialização da Arte: 
Teoria e prática na America latina. São Paulo. Cultrix, 1980. 
 

BIBLIOGRAFIA 

BOSI, Alfredo. Reflexes sobre a Arte. São Paulo, àtica, 1985. 
ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte, um paralelo entre arte e ciências. Campina, 
SP: Autores Associados, 1998. 
COLI, Jorge. Como estudar arte brasileira do século XIX. São Paulo, SP: editora 
Zahar.  2005.  

ARTE, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL 

EMENTA: Discute historicamente o conceito de patrimônio cultural e suas diversas 

categorias de análise. As legislações vigentes que regem as políticas de 

preservação no Brasil. Instrumentaliza os discentes para o desenvolvimento de 

praticas educativas que levem a formação de sujeitos aptos a lidar com o patrimônio 

cultural.  

BIBLIOGRAFIA 

FONSECA, BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3 ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal 

de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ/IPHAN, 1997. 
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LEITE, Rogério Proença. Contra-usos da cidade: lugares e espaço público na 

experiência urbana contemporânea. Aracajú, SE Ed. UNICAMP, 2004. 
 

HALBWACHS, Mauricio. A memória coletiva. São Paulo, 2006. 

BENJAMIN, Walter. O colecionador. In: ___. Passagens. Belo Horizonte: Editora da 

UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. p. 237-246. 

  

ARTE E TECNOLOGIA 
 
EMENTA: Propõe uma reflexão sobre a utilização de recursos tecnológicos na 
elaboração de proposições artística. A influência destas novidades na produção 
artística e as formas de expressão viabilizadas com o uso destes novos recursos. 
Criação de propostas artísticas com o uso de recursos computacionais. 
 
BIBLIOGRAFIA 

ARANTES, Priscila. Arte e mídia: perspectivas da estética digital. São Paulo: 

Senac, 2005. 

CADOZ, Claude. Realidade virtual. São Paulo: Editora Ática, 1997. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário. São Paulo: Edusp, 1993. 

-------. Arte e mídia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007 

RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 

LÉVY, Pierre. O que é o virtual. São Paulo: Editora 34, 1996.  

SANTAELLA, Lúcia. Culturas e artes do pós-humana: da cultura das mídias à  

cibercultura. 2 ed. São Paulo:Paulus, 2004. 

 

 

TECNOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS NA ESCOLA 

EMENTA: Introdução ao estudo das abordagens teóricas que fundamentam o uso 
das tecnologias contemporâneas na educação: O instrucionismo e o 
construcionismo. Programas Governamentais de uso das tecnologias na educação. 
Abordagens teóricas aplicadas à educação a distância.  O uso pedagógico da 
informática na arte-educação, utilizando diferentes mídias em articulação com 
propostas interdisciplinares tendo em vista as interfaces da arte. 
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BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. Da Atuação à Formação de Professores. In: 
TV e Informática na Educação. Série de Estudos: Educação a distância, MEC, 1998. 
 
LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 
 
MASETTO, Marcos Tarcísio; BEHRENS, Marilda e MORAN, José Manuel. Novas 
tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2004.  
 
MCLUHAN, MARSHALL. Os meios de comunicação como extensões do homem. 
São Paulo: Cultrix, 1979.  
MORAES, Maria Cândida. Informática Educativa no Brasil: Uma história vivida, 
algumas lições aprendidas. In: Revista Brasileira de Informática na Educação, n° 
1, set. 1997. 
 
VILLARDI, Raquel e OLIVEIRA, Eloísa Gomes de. Tecnologia na educação: uma 
perspectiva socio-interacionista. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. 
 
WOHLGEMUTH, Júlio. Vídeo educativo: uma pedagogia audiovisual. Distrito 
Federal: SENAC, 2005. 

 

LINGUAGEM E NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA 
 
EMENTA: A linguagem cinematográfica: definições e características. A câmera e o 
seu papel criador. Elementos da linguagem cinematográfica. A narrativa fílmica. 
Poéticas e produção de narrativas fílmicas. Narrativa ficcional: definições e 
elementos. Documentário: conceito, linguagem e produção. Concepção, captação e 
edição. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
ANG, Tom. Vídeo Digital: uma introdução. São Paulo: Editora Senac, 2007. 
CHION, Michel. A audiovisão: som e imagem no cinema. Lisboa: Edições Textos & 
Grafia, 2011. 
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: o mais completo guia da arte e técnica 
de escrever para televisão e cinema. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 
EISENSTEIN, Sergei. O sentido do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990. 
_______________. A forma do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 
GAUDREAULT, André et al. A narrativa cinematográfica. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2009. 
LUCENA, Luiz Carlos. Como fazer documentários: conceito, linguagem e prática 
de produção. São Paulo: Summus, 2012. 
MACHADO, Arlindo (org). Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro. São 
Paulo: Itaú Cultural, 2003. 
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MARTIN, Marcel. A Linguagem Cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico. São Paulo: Paz e Terra, 2014. 

 

ESTÁGIO SUPERVIONADO NO ENSINO MEDIO 

EMENTA: Estágio supervisionado em situações concretas de ensino-aprendizagem 

em artes visuais no ensino médio. Documentos norteadores para o ensino médio O 

caráter interdisciplinar e integrador do Estágio Supervisionado com a Metodologia do 

Ensino das Artes Visuais e com as demais disciplinas do curso. Modalidades de 

avaliação do ensino das Artes Visuais no Ensino Médio.  Análise, confecção e 

aplicação de recursos e materiais didático-pedagógicos. Investigação da realidade 

educacional, elaboração de projetos de investigação e / ou ação no espaço escolar. 

Organização e apresentação de artigo e relatório. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

BARBOSA, A. M. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 1991. 

HERNÁNDEZ, F. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Porto 
Alegre: Artmed, 2000. 

MARTINS, M. C. Aprendiz da Arte: trilhas do sensível olhar-pensante. São Paulo: 
Espaço Pedagógico, 1992.   

 

Oitavo Período 

ESTAGIO SUPERVIONADO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS 

EMENTA: Estágio supervisionado  em  situações concretas de ensino-

aprendizagem  em espaços educativos não formais. Mediação cultural e conceitos. 

Planejamento, execução e avaliação  de práticas de ensino de Artes Visuais no 

ensino não-formal, em ONGs, museus e outros espaços culturais. 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

MARTINS, Mirian Celeste (org). Mediação: provocações estéticas. SÃO Paulo: 

UNESP, 2005. 

 OTT, Robert William. “Ensinando Crítica nos Museus”. In: BARBOSA, Ana Mae 

(org). Arte-educação: leitura no subsolo. São Paulo, Cortez, 2001.  

THISTLEWOOD, David. “Estudos críticos: o museu de arte contemporânea e a 

relevância social.” In: BARBOSA, Ana Mae (org). Arte-educação: leitura no subsolo. 

São Paulo, Cortez, 2001. 
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EMENTA: 

7.2 Duração do curso 

 O curso superior de Licenciatura em Artes Visuais terá duração mínima de 

quatro anos ou oito semestres letivos e máxima de sete anos, observados os prazos 

legais de situações como trancamentos de matrícula e adaptações curriculares para 

alunos especiais e alunos com deficiência.  

7.3 Adaptação Curricular para alunos com deficiência e necessidades 

especiais 

A adaptação curricular para pessoas com deficiência e alunos com 

necessidades especiais tem sua base legal na LDB, no seu capítulo V que trata da 

Educação Especial. 

As adequações curriculares constituem, pois, possibilidades de atuar 

frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a 

adequação do currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às 

peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas 

um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente 

a todos os educandos. Nessas circunstâncias, as adequações curriculares implicam 

a planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em critérios que 

definem: 

• O que o aluno deve aprender; 

• Como e quando aprender; 

• Que formas de organização do ensino são mais eficientes para o 
processo de aprendizagem; 

• Como e quando avaliar o aluno. 

A adaptação curricular é uma proposta elaborada por uma Comissão 

integrada por: quatro professores do curso, coordenador do NAPNNE (Núcleo de 
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Atendimento de Pessoas com Necessidades Especiais) e um técnico educacional. 

Esta proposta é aprovada e reavaliada pelo Núcleo Docente Estruturante sempre 

que houver necessidades de ajustes.  

7.4 Atividades acadêmico-científico-culturais (atividades complementares)  

 As atividades acadêmico-científico-culturais, também denominadas de 

atividades complementares, seguem as normas prescritas na Resolução nº 27/2006 

CONDIR.  

 As atividades complementares são práticas obrigatórias e têm como objetivo 

flexibilizar o currículo possibilitando que cada graduando possa fazer escolhas para 

melhor aproveitar as suas habilidades, sanar deficiências e ampliar conhecimentos 

que contribuam para sua formação profissional. Tais atividades terão carga horária 

total de 200 horas, devendo ser cumpridas ao longo do curso. 

 As atividades complementares serão divididas em três grupos: 

 

Grupo I - Formação Continuada. As atividades podem englobar até 80 horas para 

fins de aproveitamento e registro no histórico escolar.  

Grupo II - Pesquisa, Iniciação Científica e Produção Técnico Científica. As 

atividades podem englobar até 200 horas para fins de aproveitamento e registro no 

histórico escolar. 

Grupo III - Formação Cultural, Humanística e Extensão. As atividades podem 

englobar até 80 horas para fins de aproveitamento e registro no histórico escolar.  

 Os alunos deverão dividir a carga horária das atividades complementares, 

obrigatoriamente, nos dois grupos acima citados.  
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 Somente serão computadas como atividades complementares aquelas que 

forem realizadas durante a permanência dos alunos no IFMA, não se contabilizando 

os períodos de trancamento de matrícula.  

 O aluno que não comprovar, ao final do curso, as 200 horas de atividades 

complementares, será impedido de defender a monografia. 

 Os alunos deverão entregar, ao término de cada semestre, na coordenadoria 

do curso, toda a documentação referente às atividades cumpridas, organizadas em 

portifólio para fins de validação pelo colegiado. 

 A computação da carga horária das atividades será feita pelo coordenador do 

curso técnico educacional, no semestre seguinte de cada ano letivo, após validação 

pelo colegiado do curso. Após a validação das atividades, o coordenador do curso 

deverá informar ao DCRA (Departamento de Controle e Registro Acadêmico) para 

registro e devida anotação no histórico escolar do aluno. 

 Os alunos ingressantes no IFMA através de transferência externa, de novo 

concurso vestibular e os portadores de diploma de curso superior poderão aproveitar 

as disciplinas cursadas não aproveitadas e não contempladas no currículo do curso 

para cumprimento de carga horária prevista como atividades complementares, a 

critério do colegiado do curso. O aluno que não aceitar a quantificação atribuída às 

atividades complementares por ele desenvolvidas poderá apresentar o pedido de 

revisão ao coordenador do curso, no prazo de três dias úteis após a validação. 

 Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do curso. 

 

Tabela de atividades complementares  

Formação Continuada – Pontuação Máxima 80 

Item Pontuação única 
(h)  

Limite Aceito 

Disciplinas cursadas em Instituição de Ensino Superior e não 
contempladas no currículo relacionadas à área de formação 

20 horas por 
disciplina  

4 disciplinas  

   

Cursos de educação inclusiva (Libras, Braile e Outros)  Carga 30 horas/ por 2 cursos 
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horária mínima de 40 horas.  categoria de 
curso 

Curso de Línguas Estrangeira 
30 horas/ por 

idioma 
2 cursos 

Cursos de Aperfeiçoamento em área relacionada à área de 
formação – Carga horária Mínima (20 horas) 

15 horas/por 
curso 

4 cursos 

Estágio não obrigatório na Área do Curso 15 horas 1  

Visitas Técnicas que não fazem parte de atividades 
programadas nas disciplinas do currículo 

10 horas 4 

 

Pesquisa, Iniciação Científica e Produção Técnico Científica– Pontuação Máxima 200 

Item Pontuação única 
(h)  

Limite Aceito 

Participação em projeto de pesquisa  40  2 

Iniciação Científica 40 1 

Participação em Evento Científico 10  6 

Publicação de Artigo Científico em Revista indexada pela 
qualis - Capes 

100  

Participação em comissão organizadora de evento científico e 
cultural 

20/por evento 4 

Ministração de Palestra 20hs 4 

Artigos publicados em periódicos (outros) 20 4 

Livros publicados na área com ISBN 200  

Capítulos de livros publicados na área 100  

Trabalhos completos em anais de eventos na área 50  

Resumos em anais de eventos na área 20  

Registro  de obras artísticas em órgãos oficiais 20 2 

 

Formação Cultural, Humanística e Extensão – Pontuação Máxima 80 

Item Pontuação única 
(h)  

Limite Máximo 

Participação em exposição da área (Expositor) 20 3 

Curador Artístico  20 3 

Premiação em Concursos Artístico/Científico  30 2 

Participação em curso de extensão (carga horária mínima – 
20 horas)  

20 / por curso  

Ações de Caráter comunitário 10 2 

Atividade de Monitoria 40 1 

  

7.5 Prática como componente curricular – fundamentação legal 

 A Resolução CNE/CP nº 02/2002 prescreve para os cursos de licenciatura um 

total de 2800 horas (Art. 1º), sendo que destas, 400 destinam-se a práticas como 

componente curricular, vivenciadas ao longo do curso. Já a Resolução CNE/CP nº 

01/2002 explicita em seu Art. 13 que: 
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§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e 

reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas 

observações realizadas e a resolução de situações-problema. 

 Neste curso o registro e acompanhamento dessas atividades será realizado 

pelos professores dos quatro primeiros semestres do curso, perfazendo um total de 

100 horas para cada e, no final de cada um dos períodos letivos, será realizada uma 

atividade integradora de culminância e avaliação dos trabalhos orientados pelos 

docentes que atuam nos três eixos de formação. 

 

7.5.1 A prática no curso de Licenciatura em Artes Visuais 

 Observando a prescrição da legislação específica das licenciaturas quanto ao 

total de horas práticas, percebe-se o potencial de riqueza que as atividades práticas 

podem proporcionar na formação profissional destes educandos, considerando que 

a área de Artes Visuais possui intensa vivência prática por parte dos discentes. 

 Assim, essas atividades, eminentemente interdisciplinares, contribuem para a 

formação integral do docente em Artes Visuais. 

7.5.2 Formas de operacionalização da prática 

Para a efetivação das práticas pedagógicas, semestralmente o Conselho de 

Curso aprovará um projeto temático que deverá ser desenvolvido pela totalidade das 

disciplinas ofertadas neste período letivo. Essa temática deverá oportunizar a 

vivência de situações-problema que envolvam a atividade de ensino de forma 

simulada bem como o estímulo à pesquisa, compreendendo o licenciado como um 

pesquisador em sua essência. A carga horária destas atividades totalizará, por 

período, 100 (cem) horas. O curso terá quatro projetos interdisciplinares cuja 

temática transversal basear-se-á na prática de ensino. Nesse sentido, os projetos 

deverão ser oferecidos nos quatro primeiros semestres letivos, perfazendo um total 
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de 400 horas, como prescreve a Resolução CNE/CP nº 02/2001. Dessa forma, as 

atividades esquematicamente ficam assim distribuídas: 

Período Letivo Carga Horária % por disciplina 

1º 100 h 25% 

2º 100 h 25% 

3º 100 h 25% 

4º 100 h 25% 

Considerando que cada semestre letivo (1º ao 4º) possui um total de 400 

horas, caberá ao professor de cada disciplina separar 25% de sua carga horária 

para a realização de tais atividades e que estas sejam articuladas entre as demais 

disciplinas do período letivo. 

Além do registro padrão dos conteúdos curriculares em diários de classe, o 

conselho de curso aprovará formulário próprio para preenchimento por parte do 

professor a fim de manter-se o registro das exitosas. 

7.6 Estágio curricular supervisionado – prática de ensino 

 O estágio supervisionado será operacionalizado em quatro semestres letivos, 

dividindo-se o exercício efetivo da docência em 100 horas por semestre letivo, sendo 

que, para cada semestre, serão contempladas práticas de ensino em etapas e 

modalidades de ensino distintas. Então, elas subdividem-se em: 

 a) 5º semestre – Educação Infantil 

 b) 6º semestre – Ensino Fundamental 

 c) 7º semestre – Ensino Médio 

 d) 8º semestre – Ensino Técnico (Integrado, concomitante, subseqüente) e 

EJA 

Os procedimentos e as normas de conduta para o estágio fazem parte da 

Resolução nº 37/2006 CONDIR. 
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7.7 Monitoria 

As atividades de monitoria seguem as normas contidas na Resolução nº 

15/2006 CONDIR. 

A organização das atividades de monitoria possuem instruções internas do 

Curso de Licenciatura em Artes Visuais, conforme normas aprovadas em colegiado 

no ano de 2013.   

 

 

7.8 Avaliação de rendimento escolar e os critérios de aprovação 

A avaliação de rendimento escolar no curso de Licenciatura em Artes Visuais 

instituído pelo Campus Centro-Histórico segue os preceitos gerais e específicos 

estabelecidos pela Resolução nº 36/2006 do CONDIR/CEFET-MA, recepcionada 

pelo IFMA. 

A avaliação do rendimento escolar tem por finalidade promover a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem e identificar os níveis e etapas de aprendizagem 

alcançadas pelos alunos, deverá ser contínua e cumulativa, priorizando os aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos. 

Com esse fim, faz-se necessário a utilização de instrumentos diversificados, 

além das eventuais provas finais. Admite-se nesta proposta, o ato de avaliar por 

meio da observação, trabalhos individuais e coletivos, atividades investigativas, 

projetos interdisciplinares, estudos realizados de forma independente pelo aluno, 

resolução de situações-problemas, auto-avaliação, entre outros. 

Esse processo ocorrerá em todo o percurso da formação dos alunos, com 

base nos múltiplos aspectos da aprendizagem para a verificação dos 

conhecimentos, atitudes e habilidades consoantes com o planejamento próprio de 

cada professor formador. 
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Entretanto, serão considerados também instrumentos e possibilidades da 

prática avaliativa, apontadas pelas Diretrizes Curriculares para Formação de 

Professores da Educação Básica. Assim sendo temos como exemplos: Identificação 

e análise de situações educativas complexas e/ou problemas em uma dada 

realidade; elaboração de projetos para resolver problemas identificados num 

contexto observado, elaboração de uma rotina de trabalho semanal a partir de 

indicadores oferecidos pelo formador, definição de intervenções adequadas, 

alternativas às que forem consideradas inadequadas; planejamento de situações 

didáticas consoantes com um modelo teórico estudado; reflexão escrita sobre 

aspectos estudados, discutidos e/ou observados em situação de estágio; 

participação em atividades de simulação; estabelecimento de prioridades de 

investimento em relação à própria formação. 

  Outro aspecto a observar, na proposta de formação dos alunos, é quanto à 

verificação do rendimento escolar expresso por (03) notas, em que consistem na 

escala de zero (0) a dez (10) computadas até a primeira casa decimal, a serem 

lançadas no Diário de Classe, após cada terço da carga-horária da disciplina. (Art. 

53 da Resolução nº 36/2006). 

Além disso, trata o Art. 54 da citada Resolução, a possibilidade do aluno 

requerer em qualquer das disciplinas curriculares, uma avaliação suplementar, 

individual, escrita ou prática, em substituição ou em reposição a uma das notas a 

que se refere o artigo anterior, desde que inferior a sete (7,0). 

Será considerado aprovado o aluno que ao final de cada disciplina obtiver 

média aritmética igual ou superior 7,0 (sete) e que tenha comparecido, no mínimo, a 

75% (setenta e cinco por cento) do total de horas/aulas. No caso de obter média 

aritmética igual ou superior a cinco e inferior a sete, o aluno poderá ser submetido a 

uma avaliação final da disciplina, ao final do semestre letivo, desde que apresente o 

percentual de freqüência mínima. 
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Os resultados de cada atividade avaliativa deverão ser analisados em sala de 

aula e, caso sejam detectadas deficiências de aprendizagem individuais, de grupos 

ou do coletivo, o professor formador deverá desenvolver estratégias de recuperação 

com aqueles com menor rendimento de aprendizagem. Tendo em vista estabelecer 

um diálogo contínuo em torno das variáveis que interferem no processo ensino-

aprendizagem e nos resultados de uma avaliação. 

8 Trabalho de conclusão de curso – TCC 

O trabalho de conclusão de curso para o licenciando em Artes Visuais 

constituir-se-á em três etapas: 

 a) uma monografia sobre um tema das Artes Visuais; 

 b) um projeto de curso a ser ministrado sobre esse tema;  

 c) apresentação a uma banca examinadora composta por professores e 

profissionais da área, nos termos de regulamento próprio. 

9 Corpo docente 

O corpo docente do curso de Licenciatura em Artes Visuais consta com os 

seguintes profissionais: 

9.1 Quadro do corpo docente previsto para o curso apresentado por titulação e 

formação acadêmica 

PROFESSORES / FORMAÇÃO ACADÊMICA E TITULAÇÃO 

Ana Patricia Choairy Silva de Freitas Comunicação Social: Jornalismo/Espec. 

Creudecy Costa da Silva História / Mestre em Ciências Sociais 

Denise Bogéa Soares Educação Artística /                                           

Mestre em Ciências da Comunicação 

Glauba Alves do Vale Cestari Design de Produto / Mestre em Design 

Jacqueline Silva Mendes Educação Artística: Teatro / Mestre em Artes 

José Almir Valente Costa Filho Belas Artes / Mestre em Artes 
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Leydnayre Kirchner  Letras / Mestre em Educação 

Lícia Cristina Araujo da Hora Pedagogia/Mestre em Educação 

Luciana Silva Aguiar Mendes Barros Educação Artística: Artes Plásticas/ Mestre em 

Cultura e Sociedade 

Marcus Ramúsyo de Almeida Brasil Comunicação Social: Publicidade e Propaganda 

/ Doutor em Antropologia 

Nadjelena  Pedagogia/ Especialista 

Rosiana Freitas  História/ Mestre em História 

Robson de Melo Nogueira Música/Especialista em Docência no Ensino 

Superior 

Ricardo Felipe Martins Macieira Bacharel em Desenho Industrial: Programação 

Visual 

Luciene Amorim Antônio Filosofia / Mestre em Filosofia 

Rosilene Martins de Lima Educação Artística: Artes Plásticas/Mestre em 

Desenvolvimento Sócio espacial e regional 

Samuel Pereira dos Santos Comunicação Social: Jornalismo/Mestre em 

Ciência da Linguagem 

  

Samuel Benison da Costa Campos Bacharel em Desenho Industrial/Mestre em 

saúde e ambiente 

Zeila Sousa de Albuquerque Pedagogia/Mestre em Educação 

9.2 Quadro de docentes apresentado por disciplinas que ministram  

Neste quadro somente consta os 4 (quatro) primeiros períodos do Curso 

(conforme podemos observar na estrutura curricular), sendo que a partir do 5º 

período haverá a necessidade de novos integrantes do corpo docente. 

 

PROFESSORES / DISICIPLINAS  

Ana Patrícia Choairy Silva de Freitas Cinema, Vídeo e Educação 

Linguagem e Narrativa Cinematográfica 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Creudecy Costa da Silva Arte, Memória e Patrimônio 

História e Cultura Africana e Afro-brasileira 
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História e Cultura Indígena 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Denise Bogéa Soares Cerâmica 

Fundamentos da Linguagem Bidimensional e 

Trdimensional 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Daniele Vanessa   Libras 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Glauba Alves do Vale Cestari Arte e design 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Jacqueline Silva Mendes Fundamentos da Arte e Educação 

Linguagem da Performance 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

José Almir Valente Costa Filho Teoria e História das Artes Visuais I  

Escultura 

Leitura de Imagem 

Pesquisa em Arte 

Estagio Supervisionado – Educação infantil 

Estágio Supervisionado  -  Espaços não formais . 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

José Antônio Pinheiro Junior Filosofia da Arte 

Metodologia da Pesquisa Cientifica 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Leydnayre Kirchner  Leitura e Produção de Texto 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Licia Cristina Araújo da Hora Fundamentos Históricos e Filosóficos da 

Educação 

Sociologia da educação 

Política Públicas Educacionais no Brasil 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Luciana Silva Aguiar Mendes Barros Fundamentos da Arte Educação 

Teoria e História das Artes Visuais II 

Teoria e Historia das Artes Visuais III 

(naturalismo a arte contemporânea) 

Artes Visuais no Maranhão 

Metodologia do Ensino das Artes Visuais 

Arte e Tecnologia 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 
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Estagio Supervisionado (Ensino Fundamental) 

 

Marcus Ramúsyo de Almeida Brasil Antropologia Cultural 

Linguagem Fotográfica 

Arte e Cultura Popular 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Nadjelena de Araújo Sousa Psicologia da educação 

Educação inclusiva 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Ricardo Felipe Macieira Artes Gráficas 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Rosiana Freitas Arte, Memória e Patrimônio 

História e Cultura Africana e Afro-brasileira. 

História e Cultura Indígena 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Robson de Melo Nogueira Linguagem Sonora 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Luciene Amorim Antônio Filosofia da Arte 

Metodologia da Pesquisa Cientifica 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Rosilene Martins de Lima Cultura Visual 

Pintura  

História das Artes Visuais no Brasil 

Crítica das Artes Visuais 

Ação Educativa em Espaços Culturais 

Estagio Supervisionado (Ensino Médio) 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Samuel Pereira dos Santos Fundamentos da Fotografia 

Linguagem Fotográfica 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Samuel Benison da Costa Campos Fundamentos da Linguagem Bi e Tridimensional, 

Espressão em Desenho I, 

 Expressão em Desenho II,  

Gravura 

Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Zeila Sousa de Albuquerque Fundamentos Didáticos I 

Fundamentos Didáticos II 
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Seminários de Práticas Interdisciplinares 

Walker Cleikson Rabelo 

Alídia Clícia Silva Sodré 

Tecnologias Contemporâneas na Escola 

 
 

9.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

Um dos novos temas relativos à avaliação de cursos é a exigência do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE). O NDE de um curso é um grupo de professores 

altamente qualificado e engajado na construção e acompanhamento de seu projeto 

pedagógico. 

Trata-se de uma exigência vantajosa para as IES. O grupo de professores fica 

responsável por criar e difundir a “cultura institucional” e as diretrizes do projeto 

pedagógico, assumindo o compromisso pela constante evolução das condições de 

ensino, neste caso, do curso de Licenciatura em Artes Visuais. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) surgiu no momento de transição entre 

o Decreto nº 3.860/2001 e o Decreto nº 5.773/2006. Ele constou da Portaria nº 

147/2007 que, por sua vez, foi o resultado de relatórios elaborados por grupos de 

trabalho na área de Direito e Medicina. 

Nesse contexto, o NDE foi previsto na portaria de 2007 como um elemento 

específico de avaliação que deve “complementar a instrução” dos processos de 

autorização de cursos de graduação. 

O NDE deve, segundo os documentos avaliativos do MEC/INEP, ser 

composto do coordenador do curso e de 30% do corpo docente do curso. Observa-

se ainda que os documentos regulatórios indicam que, da composição do referido 

núcleo, pelo menos 50% destes seja pós-graduados, em nível stricto sensu, em 

programas de doutorado.  
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Cabe ressaltar que a realidade do nordeste brasileiro, especificamente no 

Estado do Maranhão, o número de doutores existentes não proporcionaria tal 

estruturação em um campus relativamente novo de um Instituto Federal. Dessa 

forma, o IFMA observa a criação do referido núcleo de acordo com suas 

possibilidades, perseguindo o incentivo à titulação dos docentes em programas 

stricto sensu interinstitucionais. 

O NDE do curso de Licenciatura em Artes Visuais, observadas as limitações 

citadas, será composto dos seguintes docentes: 

Professor Titulação Tempo de Experiência 

Marcus Ramúsyo de Almeida 

Brasil 

Doutor 15 anos 

Lícia Cristina Araújo da Hora Mestre 14 anos 

Luciana Barros Aguiar Mestre 18 anos 

Rosiana Freitas da Silva Mestre 17 anos 

Rosilene Martins de Lima Mestre 15 anos 

Samuel Benison da Costa 

Campos 

Mestre  12 anos 

Samuel Pereira Santos  Mestre 18 anos 

Ana Patrícia Choairy Mestre 18 anos 

Jacqueline Silva Mendes Mestre 12 anos 

Zeila Sousa de Albuquerque Mestre  15 anos 

  

10 Instalações 

Recursos didático-pedagógicos 

 Para que sejam atendidas as propostas do Curso, serão utilizados recursos 

diversificados como materiais impressos de diferentes gêneros e áreas; materiais 

audiovisuais (filmes, cd-roms e documentários); visitas a laboratórios, museus etc. 
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10.1 - Laboratórios relacionados às Artes Visuais (formação profissional) 

 O curso de Licenciatura em Artes Visuais contará com os laboratórios de: 

 - desenho e pintura 

 - artes visuais 

 - reciclagem 

 - cerâmica 

 - marcenaria 

 - multimídia 

- exposição e crítica 

 Todos estes laboratórios dispõem de profissionais técnicos habilitados os 

quais desenvolverão as atividades acadêmicas em conjunto com os professores do 

curso. 

10.2 Laboratórios de ensino, pesquisa e extensão 

10.3 Biblioteca 

 O curso de Licenciatura em Artes Visuais dispõe de biblioteca especializada, 

a qual possui inúmeros títulos voltados para a formação tanto pedagógica, quanto 

profissional do discente. 

10.4 Atendimento a alunos com necessidades especiais e com deficiência 

O Campus possui infraestrutura mínima para alunos cadeirantes, com 

banheiros adaptados e elevador para acesso ao piso superior, assim como rampas 

para acesso a entrada da escola.  
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O Campus também possui dois interpretes para alunos surdos. Assim, como 

atendimento psicológico e assistência social a todos os alunos.  

O Ensino superior possui Comissão interna de Adaptação Curricular para 

alunos que apresentem demandas especiais ao longo do processo de formação.  

11 Recursos humanos: a formação permanente do professor formador 

 A proposta do curso requer uma formação permanente e se configurará em 

diversos momentos: nas reuniões de planejamento geral, na elaboração dos projetos 

didático-pedagógicos, no aprofundamento das pesquisas, na busca de bibliografias 

de estudo, na auto-avaliação da prática docente, nas avaliações do desenvolvimento 

do projeto pedagógico etc. 

12 Pesquisa 

As atividades acadêmicas do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, além da 

formação docente, objetivam o fomento à pesquisa dentro da concepção em que o 

licenciado também deve se tornar um pesquisador. 

Essa concepção quebra o paradigma de que o Licenciado deve-se limitar ao 

universo da sala de aula como uma reprodução de conceitos engessados. Este 

projeto contempla a perspectiva de que o fato de estar em sala de aula torna-o 

necessariamente um pesquisador de práticas pedagógicas inovadoras, consistentes 

que tornem a aprendizagem um momento de (re) construção do conhecimento. 

Por outro lado, essa prática pedagógica não refletirá de modo pleno essas 

inovações se não estiver para além dos muros da escola, calcada em pesquisa 

cientifica, fundamentando-se da teoria e solidificando uma práxis que busca a 

valorização do saber científico. 

O desenho curricular ora proposto possibilita ao Licenciando os estudos 

concomitantes de práticas da formação pedagógica e da formação específica, o que 
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potencializa o olhar sobre a realidade escolar e seus problemas; bem como os 

desafios da formação de discentes em arte educação. 

Dessa forma, o TCC refletirá bem mais do que exposições de teorias, mas e 

sobretudo, a reflexão e contextualização sobre questões do cotidiano e a resolução 

delas a partir de conhecimento científico. 

 Nesse sentido, o Departamento de Ensino Superior de Tecnologia incentiva as 

atividades de pesquisa tanto dos discentes como docentes, o que implica no apoio 

na implementação de atividades de iniciação científica bem como na formação de 

grupos de estudo com pesquisas institucionalizadas.  

Tais atividades são registradas e creditadas aos estudos dos acadêmicos 

através de atividades complementares. 

As atividades de pesquisas institucionalizadas são desenvolvidas por meio de 

grupos/núcleos de pesquisa e possuem incentivo da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação Tecnológica por meio do fomento à bolsas de iniciação 

científica com recursos próprios, recursos do CNPQ e recursos da FAPEMA 

(Fundação de Amparo a Pesquisa do Maranhão). 

Os grupos de pesquisas com atuação no ensino superior são abaixo 

descritos: 

1) O Núcleo de Pesquisa e Produção de Imagem (NUPPI) – Coordenador: 

Marcus Ramúsyo de Almeida Brasil; 

O Núcleo de Pesquisa e Produção de Imagem  integra o Campus Centro 

Histórico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IF-

MA) onde desenvolve estudos teóricos e práticos sobre imagem através de duas 

linhas de pesquisa, “Imagem e Mediações Sociais” e “Estética da Imagem e 

Poéticas Contemporâneas”. 

Desde 2007, ano de sua fundação, o Núcleo de Pesquisa e Produção de 

Imagem (NUPPI) tem  como um de seus princípios o estímulo ao diálogo entre 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3617487238640553
http://www.ifma.edu.br/
http://www.ifma.edu.br/
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pesquisadores, artistas e sociedade. À época éramos um Núcleo de Pesquisa ligado 

ao curso de Comunicação Social da UFMA e a partir do ano de 2010, o NUPPI 

passou a ser oficializado junto ao Instituto Federal do Maranhão – Campus Centro 

Histórico. 

O Núcleo é composto por  uma equipe de pesquisadores, sendo:  um pós-

doutor (Marcus Ramúsyo de Almeida Brasil), sete doutorandos (José Almir Valente 

Costa Filho, Jane Cleide de Sousa Maciel, Denise Bogéa Soares, Carolina Guerra 

Libério, Bruno Soares Ferreira, Sara Panamby Rosa da Silva e Alberto Greciano 

Merino), uma mestra (Francisca Rosemary Ferreira de Carvalho), um técnico em 

fotografia (Carlos Eduardo Cordeiro).  

2) O grupo de pesquisa NETHE (Núcleo de estudos sobre Trabalho, História 

e Educação) Coordenadores: Alberico Nascimento e Lícia Cristina Araújo 

da Hora. As linhas de pesquisa são: “Políticas para a Educação Superior” 

e “Trabalho, Cultura e Educação de Jovens, Adultos e Velhos”. 

O grupo de pesquisa possui caráter interinstitucional com ações integradas ao 

Grupo de Pesquisa Histedbr-Ma (História, Sociedade e Educação no Brasil) formado 

por pesquisadores organizações de ensino superior: UFMA (São Luís e 

Chapadinha), UEMA (Caxias e Imperatriz), IFMA (Imperatriz), IFMA (São Luís) e 

Unicamp (Campinas). 

 

Grupo de pesquisa em Tecnologia, Arte e Educação – (GPTAE): 

Coordenação geral: Luciana Barros. 

O Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Arte e Educação  (GPTAE) é um grupo 

de pesquisa interinstitucional oficializado pelo IFMA, que investiga as relações entre 

arte, tecnologia e educação. Há três grandes focos nas pesquisas:  

Arte e tecnologia, educação e artes visuais, buscando novas propostas para 

uso das tecnologias para a criação artística e para a educação em arte; e arte 

maranhense. 
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É formado por docentes e estudantes vinculados e por pesquisadores de 

outras instituições. No momento o grupo conta com um doutor ( Norton Figueredo) 

dois doutorandos (Luciana Barros e Isabel Costa)e tres mestres (Rosifrance 

Machado, Leydnayre Kirschner e Jacqueline Mendes. 

13 Extensão 

 A extensão universitária é uma atividade que permite a superação das 

barreiras impostas pelas paredes da sala de aula. Além de permitir uma vivência 

prática do discente ao longo de seu curso, oportuniza a integração IES/Comunidade.  

 Quando da construção do paradigma da indissociabilidade do tripé 

ensino/pesquisa/extensão, esta última forma o elo da corrente que encerra esses 

três segmentos do Ensino Superior.  

 O Curso de Licenciatura em Artes Visuais aproveitando a estrutura do 

Campus São Luís Centro Histórico do IFMA, faz-se utilizar dos cursos técnicos do 

eixo tecnológico Produção Cultural e Design, das atividades desses cursos bem 

como do entorno de seu prédio, onde se encontra uma região tombada pelo 

patrimônio histórico que necessita da sensibilidade estética para sua preservação. 

 Neste intuito, os docentes do curso de Licenciatura em Artes Visuais, iniciam 

um curso com o desafio de integrar o campus à comunidade, a partir de atividades 

extensionistas. Como exemplo podem-se apresentar os seguintes projetos: 

 

Projeto Descrição 

Cultura Viva – Ponto de 

Cultura Cerâmica do 

Maranhão (Rosário) 

Constitui-se em um projeto da ação cultural que visa a 

preservação da cerâmica artesanal e o desenvolvimento 

sustentável das comunidades envolvidas, através de um 

processo de criação e organização das condições para que 

as pessoas e grupos reinventem seus próprios fins no 

universo da cultura. Cerâmica do Maranhão tem o apoio do 
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Projeto Cultura Viva do MINC. 

Cultura Viva – Ação Griô O projeto é dividido em 4 ações que visam integrar as 

escolas com as comunidades, educadores, universidades e 

IFMA com os Griôs e Mestres do Ponto de Cultura 

Cerâmica do Maranhão, interligando os saberes das 

ciências e currículos formais com as histórias de vida, mitos 

e saberes da tradição oral de suas comunidades. As ações 

pretendem também articular projetos de educação, cultura e 

economia solidária dos Pontos de Cultura, contando com as 

redes regionais de aprendizes, Griôs e Mestres, estudantes 

e bolsistas de Iniciação Científica, universitários e 

comunidade. 

 

Vídeo Comunidade na 

Escola 

A proposta consiste em produzir vídeos educativos junto a 

duas escolas da periferia de São Luís, uma no bairro da 

Liberdade, o Centro de Ensino Médio Fernando perdigão, e 

outra no bairro do São Cristóvão, a Unidade de Ensino 

Básico Antônio Vieira.  Serão produzidos dois vídeos em 

cada escola, com a coordenação de professores do 

Campus São Luís Centro Histórico (IFMA) e apoio de quatro 

bolsistas do curso de licenciatura em Informática do 

Campus Monte Castelo e de doze bolsistas do curso técnico 

em Multimeios Didáticos, do Campus São Luís Centro 

Histórico (IFMA). 

Técnicas de Entalhes, 

Moldagens e Réplicas                                                                                        

Carga Horária (h):  

252 horas. 

  

Oficinas de pin hole – 

NUPPI 

A Fotografia artesanal, que envolve variadas técnicas 
desenvolvidas ao longo do século XIX , visa à introdução, a 
pratica, elaboração e discussão da imagem fotográfica 
analógica dentro das disciplinas voltadas para o estudo e 
formação do conhecimento imagético, e seu natural 
embricamento com os atuais processos digitais.  
Desse modo, o projeto do Curso Teórico Prático em 
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Fotografia Estenopeica quando oferecido, com no máximo 
15 alunos cada turma, tem por como objetivo desenvolver a 
percepção dos adolescentes quanto ao processo de criação 
de imagens, bem como possibilitar o diálogo entre os 
fundamentos teóricos da fotografia com a prática 
fotográfica.  
 

Curso história da 

fotografia - NUPPI 

 

Curso de Extensão 

Kitanda dos Saberes 

 

Curso de Animação – 

ações articuladas 

A proposta do curso consiste em construir ações articuladas 

e integradas para o processo de formação de alunos do 

IFMA e professores de escolas públicas. Os alunos se 

apropriam de conteúdos de artes visuais, linguagem 

cinematográfica, linguagem sonora, cenografia no processo 

de criação de vídeos animação que são culminadas no 

Festival Maranime promovido pela Instituição parceira deste 

curso, Instituto Formação. Após o curso os aluno 

multiplicam as técnicas de animação com professores de 

escolas públicas, buscando construir metodologias de 

ensino alternativas.  

 

Projeto de Extensão 

IFMAgia 

  

Projeto de extensão 

Técnicas de gravura no 

ensino infantil 

Consiste em ações que buscam contribuir para a melhoria 

do Ensino de Artes Visuais na Educação Infantil, 

oportunizando a docentes que atuam no ensino público a 

realização de oficinas de produção de técnicas de baixo 

custo análogas à Gravura para a viabilidade e/ou 

aprimoramento deste fazer artístico em sala de aula. 

 

Referências              



         
 

93 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus São Luís - Centro Histórico 
Ano 2015 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

________, Lei Federal. Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, DF, 

2008b. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11892.htm> Acesso em: 22/05/2009. 

________, Resolução CNE/CP nº 01/02. Estabelece as Diretrizes Curriculares 

Gerais para os cursos de Licenciaturas, 2002. 

________. Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília, DF, 2005. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/decreto/d5626.htm> Acesso em 05/06/2009. 

_____________. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3ª. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

_______________. A pedagogização do conhecimento: estudos sobre 

recontextualização. Cadernos de pesquisa. 2003, n.120, pp. 75-110. ISSN 0100-

1574. 

________________. O curriculum oculto. Porto: Porto Editora, 1995a. 

_________________. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes 

Médicas Sul, 2000. 

ALVES, Nilda (org.). Criar currículo no cotidiano. São Paulo: Cortez, 2002 (Série 

cultura, memória e currículo, v. 1).  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm


         
 

94 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus São Luís - Centro Histórico 
Ano 2015 

 

BENJAMIN, Walter. Passagens. São Paulo: Imprensa Oficial & Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2009. 

BERNSTEIN, Brasil. Classes e pedagogia: visível e invisível. Trad. Marlene 

Domingos Orth e Dagmar M. L. Zibas. Cadernos de pesquisa, (49): 26-42, maio, 

1984. 

BRASIL. Leis, Decretos. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional Publicado no DOU de 23.12.96. Seção I, 

p. 1-27. 841. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm>. 

Acesso em 20/01/2009. 

Cruz, Maria de Jesus Viana.  O patrimônio histórico arquitetônico de São Luís: a 
história do casarão da rua Afonso Pena 174 e sua vocação educacional. 
Monografia, Curso de Licenciatura em Artes Visuais, São Luís, 2014. 
 

DEBRAY, Regis.  Vida e morte da imagem. Uma história do olhar no ocidente. 

Petrópolis: Ed. Vozes, 1994. 

ESTEBAN, M.T. (Org). Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de  

FLUSSER, Vilém. Gestos. São Paulo: Annablume, 2014. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 18ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2001. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtuvista. 

22a. ed. Porto Alegre: Mediação, 1991. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm


         
 

95 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus São Luís - Centro Histórico 
Ano 2015 

 

Janeiro: DP& A, 1999. 

LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elisabeth (orgs.). Currículo: debates 

contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2002  

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar: apontamentos sobre a 

pedagogia de exame. Tec. Educ. v.20, n.101, 1991. 

LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. – 10a. ed. – Rio de Janeiro: 

José Olympio, 2008. 

MOREIRA, Antonio Flávio; CANDAU, Vera Maria (orgs.). Multiculturalismo: 

diferenças culturais e práticas pedagógicas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

OLLAGNIER, Edmée. O enigma da competência em educação. Porto Alegre: 

Artmed, 2004. 

ORTHOF, Geraldo. In: A Universidade e a formação do artista. Revista 

Humanidades: Pensamento Visual, nº 42. Brasília: Editora UnB, p. 09 

PACHECO, José Augusto. Políticas curriculares: referenciais para análise. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. 4a ed. Porto Alegre: 

Artmed, 1998.  

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – 

entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (orgs.). Professor reflexivo no 

Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002.  

SACRISTÁN, José Gimeno.  A educação que ainda é possível: ensaios sobre uma 

cultura para a educação. Porto Alegre: Artmed, 2007. 



         
 

96 

 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus São Luís - Centro Histórico 
Ano 2015 

 

SANTOMÉ, Jurjo Torres.  Globalização e interdisciplinaridade: o currículo 

integrado. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul, 1998. 

SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). A globalização e as ciências sociais. - 3a. 

ed. – São Paulo: Cortez, 2005. 

SAVIANI, Demerval. História das idéias pedagógicas no Brasil. – 2. ed. rev. e 

ampl. – Campinas, SP: Autores Associados, 2008. 

SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o 

ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

SILVA, Mônica Ribeiro da. Currículo e competências: a formação administrada. 

São Paulo: Cortez, 2008. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias 

do currículo. 2ª. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

SILVEIRA, Zuleide Simas da. Concepções de Educação tecnológica no Brasil: 

Resultado de um processo histórico In: VII Jornada do HISTEDBR: A organização do 

trabalho didático na História da Educação, 2007b, Campo Grande (MS). Disponível 

em: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada7/_GT1>. 

Acesso em: 24 set. 2012. 

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O ofício de professor: história, perspectivas 

e desafios internacionais. – 2. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

VASCONCELOS, Maria Lúcia M. C. A formação do professor de ensino superior. 

São Paulo: Pioneira, 2000. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada7/_GT1

