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OBJETIVO
GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CONTEÚDO
PROGRAMÀTICO

Formação de repertório específico sobre arte não ocidental e arte brasileira;
Desenvolvimento da capacidade de análise crítica pela comparação entre
manifestações artísticas de diferentes culturas;

Compreensão contextualizada dos princípios norteadores da figuração e
abstração nas artes plásticas.
Compreensão contextualizada dos princípios norteadores da figuração e
abstração nas artes plásticas.

UNIDADE I: O século XIX:
- Contextualização: aspectos significativos do mundo ocidental no século
XIX.
- A Revolução Industrial e suas conseqüências sócio-econômicas,
tecnológicas e estéticas.
- Ecletismo historicista da segunda metade do século XIX.
- Os Movimentos Arts and Crafts e Art Nouveau.
UNIDADE II: O SÉCULO XX
- Contextualização: aspectos significativos do mundo ocidental no século
XX.
- A linguagem dos objetos até a Segunda Guerra Mundial: A Bauhaus e o
Funcionalismo Moderno. O estilo Art Deco. O Streamlining e o Styling.
- A linguagem dos objetos do Pós Guerra: O Design nas décadas de 50 e
60.
- O Pós-modernismo e as vanguardas do final do século XX.

METODOLOGIA

RECURSOS
DIDÁTICOS

Abordagem da arte numa perspectiva cronológica, por meio de aulas
expositivas com apresentação de imagens ilustrativas, porém abertas à
confrontação de idéias e solução de dúvidas. Uso de textos de referência
previamente colocados à disposição para cópia ou on-line

Projetor multimídia e computador para apresentações em Power Point
Conjunto de textos de referência disponibilizados aos alunos para
reprodução

PROCESSOS
AVALIATIVOS

As atividades discentes serão os instrumentos de avaliação: (a) o estudo
dirigido, pelo qual o aluno é levado a buscar respostas às questões
apresentadas no material bibliográfico disponível, consolidando as
informações obtidas em sala de aula; (b) trabalho de pesquisa, análise e
síntese versando sobre tema cujo aprofundamento, por parte do aluno,
permitirá melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados; (c) seminário
no qual os resultados da pesquisa/análise/síntese são compartilhados com a
turma.
O processo de avaliação da disciplina se baseia em instrumentos para
aferição e acompanhamento do alcance dos objetivos e segue o
estabelecido no projeto pedagógico no que diz respeito ao processo
pedagógico do design: as atividades a serem desenvolvidas devem (1)
aferir domínio de conteúdo específico básico; (2) permitir a análise e o
desenvolvimento de conceitos e (3) permitir o aperfeiçoamento de tópicos
específicos. Todos os instrumentos de avaliação, propostos como atividades
para os alunos, possuem uma ficha específica com os critérios que são
observados em cada atividade. Os critérios são previamente informados aos
alunos.
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