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EMENTA: Compreender a Arte e os processos de criação, levar o educando a 

construção do conhecimento e avaliação pela metodologia da instalação em educação. 

OBJETIVO GERAL: 

- Desenvolver os processos de criação para a educação em sala de aula e sua 

transformação utilizando da metodologia com as instalações. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A disciplina apresenta os seguintes objetivos: 

a) Compreender a relação entre sociedade e educação na produção do 

conhecimento pelas Artes/Educação. 

b) Desenvolver o espirito criativo, o ver o mundo por signos e símbolos 

metodologia e avaliação em instalação. 

c) Refletir sobre autores e teorias sócio filosóficas importantes para a 

compreensão da práxis educativa moderna. 

 

CONTEÚDOS NÃO PROGRAMATICOS – SUJEITO A DESORDEM 

Unidade I 

 Condições filosóficas para pensar, somente por contraste. 

• A arte em Hegel em fenomenologia do espirito.  

• Lukács e a autoconsciência da humanidade – Estética 

• Pensar a arte como componente de transposição didática na educação; 

Unidade II  

Os processos criativos e de avaliação para a formação de professores na atualidade; 

• Refletir sobre os processos de criação no ensino e aprendizagem nas diferentes 

áreas de atuação profissional;  

• A relação teoria e prática na educação 

• Refletir sobre o processo de avaliação pensando novos conceitos; 

Unidade III 

A arte/Educação como componente de transposição didática: Metodologia com as 

Instalações para a educação. 



 

METODOLOGIA: O curso se desenvolverá mediante exposições por parte do 

professor, em momentos de suspiros encontraremos um hiato em campo. Prosseguindo 

de debates na classe e realização de seminários dos alunos, para fins de discussão das 

temáticas, tendo como norte a criação de uma instalação. 

AVALIAÇÃO: A avaliação tomará como referência o desempenho dos alunos nas 

seguintes atividades: 

1. Participação nas aulas; 

2. Construção do conhecimento 

3. Apresentação da instalação 
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