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Fomentar a produção e circulação de saberes docentes acerca das 
diferentes manifestações artísticas e expressivas no campo da Educação. 
Oferecer a possibilidade de formação sensível, reflexiva e investigativa 
acerca das características e particularidades da Arte-Educação. 
Para tanto, o curso estrutura-se por meio da articulação de módulos 
que contemplam, numa perspectiva histórico-cultural, as necessidades 
expressivas dos educandos, sua elaboração de conhecimento por meio 
da Arte, o desenvolvimento da afetividade, da memória, a incorporação 
da cultura e da linguagem pela educação dos sentidos. Ainda, o curso 
visa propiciar aos educadores acesso às principais teorias e pesquisas 
da área, oferecendo espaço e elementos para que elaborem estratégias 
educativas que favoreçam o desenvolvimento da sensibilidade e também 
o aprofundamento de seus saberes no campo da Arte, construindo 
novos conhecimentos que subsidiem a práxis educativa do professor-
especialista em Arte-Educação.

Professores de Educação Artística, Artes Visuais e Pedagogos 
interessados em pesquisas em arte-educação e áreas afins.

Os conteúdos serão desenvolvidos de diferentes formas, incluindo 
exposição dialogada, estudo individual de textos escritos, trabalhos 
individuais e em grupos, debates, oficinas, painéis, seminários, análise 
de videotexto, atividades práticas, etc., de acordo com a especificidade 
de cada módulo que compõe o curso.
Por tratar-se de uma proposta de formação que contempla a 
experimentação em Artes, é previsto o uso de oficinas criativas e aulas 
práticas, momentos nos quais diferentes formas expressivas serão 
vivenciadas pelos alunos.
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ARTE E EXPRESSIVIDADE: A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
Os processos de ensinar e de aprender por meio da Arte em ambientes escolares. Estratégias e fundamentos do 
trabalho interdisciplinar pautado na Arte em Educação. O trabalho docente como prática coletiva e interdisciplinar. 
A Arte e a expressividade como dimensões do trabalho coletivo. Arte-Educação e formação continuada: dimensões 
cognitivas, afetivas, culturais e artísticas do trabalho docente. A aula como experiência de formação. Práticas 
docentes e educação das sensibilidades. A importância de uma formação sensível e reflexiva do professor.

FUNDAMENTO DA ARTE E DA EDUCAÇÃO 
Introdução aos conceitos de Arte e de Educação: possibilidades de integração e produção de conhecimento. A 
Arte-Educação em diferentes tempos e espaços. A importância da Arte na formação humana. Conceitos de Arte-
Educação, Educação Estética e Educação das Sensibilidades. As especificidades da Arte para o adulto e para a 
criança. A contemplação de práticas expressivas e artísticas no espaço da escola. A relação entre o conhecimento 
conceitual e o saber sensível. Diferenças e semelhanças entre os sistemas de signos que os expressam.

ARTE, LINGUAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Introdução aos referenciais da abordagem Histórico Cultural. A constituição do pensamento através da aquisição 
da linguagem. Relação entre desenvolvimento e aprendizado. Particularidades do desenvolvimento humano: as 
funções psicológicas superiores. Emoções, percepção, memória, imaginação e sua relação com o desenvolvimento 
e a expressividade. Articulações com a Educação escolar e a atuação docente. Arte como linguagem: concepções e 
debate. Contributos da Psicologia para o desenvolvimento de propostas educacionais e artísticas na escola.

FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 
Visão geral sobre os conceitos de Futuro e de Tendências. Conhecimento das ferramentas prospectivas e timelines de futuro.

MÉTODOS DE ENSINO PARA NATIVOS DIGITAIS
Entendendo os Nativos Digitais. Motivação e Afetividade em sala de aula. Estratégias de Motivação. Métodos de 
Dramatização. Métodos de Desenvolvimento de Conceitos. Métodos de Aplicação de Conceitos. O uso da internet 
como recurso educacional, instrumento de comunicação, realização de projetos, transmissão de conteúdos e auxílio à 
pesquisa e ao desenvolvimento profissional dos professores. Potencialização de resultados em quatro fases.

PROCESSOS DE CRIAÇÃO 
Criatividade, o ser humano criativo e os processos de criação. A criatividade como habilidade potencial de todos os 
sujeitos, não restrita ao campo da Arte. Percepções sensíveis e intelectuais. O ato de criar como ação integrada ao 
cotidiano. Criatividade e contexto cultural. Laboratório de criação 1: experimentações com cores e texturas. Criar a 
partir do que já é conhecido, transformações possíveis e inusitadas. Laboratório de criação 2: experimentações com o 
tempo e o espaço. Criar a partir da relação com o desconhecido, improvisação e novas perspectivas.

PESQUISA DE MATERIAIS E POÉTICAS VISUAIS 
A relação entre poética e técnica em Arte. Experimentação e pesquisa de materiais diversos em artes visuais: 
pintura. Reflexões e práticas sobre a utilização dos instrumentos e materiais expressivos. Experimentação e pesquisa 
de materiais diversos em artes visuais: desenho. Características dos materiais e poéticas visuais. Experimentação 
e pesquisa de materiais diversos em artes visuais: escultura, estratégias de composição e pesquisa de materiais. 
Experimentação e pesquisa de materiais diversos em artes visuais: colagem.

PRÁTICAS EDUCATIVAS E MUSICALIDADE 
As possibilidades criativas a partir da exploração musical. A ampliação de repertório de canções populares e 
brincadeiras cantadas típicas do folclore brasileiro. Noções musicais de escuta ativa, de propagação do som no 
espaço, dentre outras. Experimentações a partir da voz. Manipulação e confecção de instrumentos, percepção de 
timbres, ritmos e tons musicais. Experimentações a partir da percussão. Brincadeiras cantadas, canções narradas: a 
relação entre cantar, brincar e contar histórias. Experimentações a partir de jogos musicais.
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EXPRESSÃO CORPORAL E JOGO SIMBÓLICO 
Possibilidades de criação e expressão por meio do corpo, abordando as necessidades de conhecimento do 
movimento e do espaço em teatro. Oficina criativa de experimentação e apropriação de recursos das artes 
dramáticas: teatro, jogo simbólico e brincadeiras de faz de conta. Oficina criativa de experimentação e apropriação 
de recursos circenses: exploração ampla da significação gestual e para o estabelecimento de práticas corpóreas 
artísticas.

CORPO, DANÇA E MOVIMENTO
Possibilidades de criação e expressão por meio do corpo, abordando as necessidades de conhecimento do 
movimento e do espaço em dança. Oficina criativa de experimentação e apropriação de recursos da dança: uso de 
coreografia, improvisação, movimentos livres e ritmo. Oficina criativa de experimentação e apropriação de recursos 
das danças circulares: cantigas de roda, danças folclóricas e sagradas.

PLANEJAMENTO DE CARREIRA
Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de competências. Grupo de competências Técnicas, 
Comportamentais e de Gestão. As competências que mais impactam a carreira. Como montar um planejamento de 
carreira (Roteiro).

BRINCADEIRAS, JOGOS E LUDICIDADE NA ESCOLA
A exploração do universo lúdico por meio dos jogos e brincadeiras. Estudo histórico da ludicidade. A brincadeira 
como construção de sentido e produto da história e multiplicidade de culturas. O papel da brincadeira no 
desenvolvimento da criança. O lúdico como forma da expressão, da apropriação do conhecimento e de produção de 
cultura infantil. O brincar como ação ampla e repleta de sentidos. Oficina criativa: jogos cooperativos e brincadeiras 
que favorecem a convivência. O lúdico no espaço da escola. Oficina criativa: brincadeiras com materiais não 
estruturados e jogos que estimulam a criatividade.

LITERATURA, POESIA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
A relevância da leitura e da apreciação das narrativas, poesias e outras formas literárias para o desenvolvimento 
infantil. A criança como produtora de cultura. As estruturas literárias como elos que remetem a universos criativos e 
permitem associações entre o real e o imaginário. A diversidade de gêneros textuais, as intertextualidades entre as 
palavras e as ilustrações, as potencialidades criativas e interpretativas a partir de uma obra pronta. A contação de 
histórias como possibilidade expressiva e criativa que extrapola o texto literal e a concepção verbal de história.

EDUCAÇÃO: FOTOGRAFIA, CINEMA E TECNOLOGIAS 
Utilização expressiva e artística de recursos audiovisuais, de multimeios e também das novas tecnologias. 
Possibilidades de uso da fotografia e do cinema. Apreciação de produções realizadas por profissionais e produção 
artística por parte dos próprios professores e seus alunos. Oficina criativa de fotografia: história, recursos, olhares e 
possibilidades de edição em diferentes contextos e espaços. Oficina criativa de cinema: história, recursos, olhares e 
possibilidades de exploração em diferentes contextos e espaços.

SEMINÁRIOS ESPECIAIS
• Processos de criação com cerâmica 
• Arte culinária: alimentando sentimentos e memórias 
• Cultura brasileira e africanidades: arte e expressão 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Texto acadêmico em formato de artigo científico, de acordo com as normas da ABNT. Trabalho relacionado às 
temáticas desenvolvidas ao longo do curso, que deve ser redigido individualmente. O aluno será avaliado pela 
consistência teórica e pela capacidade de articulação das leituras com as experiências vivenciadas durante o curso e 
em sala de aula. Não haverá apresentação oral.
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