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1. IDENTIFICAÇÃO 

 
2. EMENTA: 
Estudo cultural, crítico e estético das Artes Visuais no Brasil – valorizando as contribuições das 
matrizes indígenas, africanas e populares e contextualizando-as em seus aspectos históricos e 
sociais. 
 
3. JUSTIFICATIVA: 
Os objetivos da Disciplina respondem ao Projeto Pedagógico do Curso de Artes Visuais, capacitando 
seus egressos para atuação qualificada no campo das atividades artístico-culturais e do ensino de 
arte, fornecendo-lhes repertórios visuais e conceituais essenciais. Trata-se de informar e atualizar 
os alunos quanto ao conhecimento das artes visuais no Brasil – conhecimento este continuamente 
revisto diante das novas demandas estabelecidas, no próprio campo das artes, pela sociedade 
contemporânea (papel das artistas mulheres, arte e cultura indígena, artistas indígenas 
contemporâneos, heranças culturais africanas e arte afro-brasileira, lugar da arte popular e do 
artesanato na arte brasileira, invisibilidades, sistema e instituições das artes visuais no Brasil,  
localismos e regionalismos, etc.). 
 
4. OBJETIVOS 
Objetivo Geral: Compartilhar um REPERTÓRIO VISUAL E CONCEITUAL ESSENCIAL sobre as Artes 
Visuais no Brasil, oferecendo um PANORAMA GERAL deste campo de conhecimentos, considerando 
as matrizes indígenas, africanas e populares em sua constituição, além das novas questões que se 
colocam na contemporaneidade para sua compreensão (ver Justificativa acima), permitindo aos 
estudantes ESTABELECER RELAÇÕES entre este repertório específico e outros objetos estéticos e 
culturais, contribuindo para sua atuação qualificada como profissionais do campo das artes, da 
cultura e do ensino artístico. 
 
Objetivos Específicos: 
- Construir e compartilhar um panorama geral das Artes Visuais no Brasil, através de um repertório 
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essencial sobre o tema (obras, artistas, conceitos, problemas, etc.). 
- Praticar uma abordagem abrangente, crítica e transversal dos temas propostos, ultrapassando uma 
visão apenas cronológica e/ou estilística da história das artes visuais no Brasil. 
- Ressaltar as inter-relações entre as artes visuais, outras linguagens artísticas e o desenvolvimento 
geral das manifestações culturais no Brasil. 
- Valorizar as indagações e perspectivas de análise sugeridas pelas próprias obras de arte e objetos 
culturais, para sua melhor compreensão. 
- Buscar conectar, sempre que possível, os conhecimentos em pauta com os interesses culturais e 
estéticos dos próprios alunos da disciplina 
 
5. PROGRAMA 
ARTE RUPESTRE E PRÉ-HISTÓRICA NO BRASIL: Arte e arqueologia / Interações entre o pré-
histórico e o contemporâneo / Pesquisas locais e regionais em arte rupestre 
ARTE E CULTURA INDÍGENA NO BRASIL: Arte e cultura indígena / Arte indígena contemporânea 
ARTE COLONIAL NO BRASIL: Arte civil e religiosa / Arquitetura militar e utilitária / Brasil Holandês / 
Arte como ofício mecânico / circulação de modelos europeus / artes visuais como ferramenta de 
dominação colonial. 
ARTE DO SÉCULO XIX NO BRASIL: Artistas Viajantes / Missão Artística Francesa e Academia Imperial 
de Belas Artes / centralidade do desenho no ensino artístico e modelo clássico / Salões de Belas 
Artes e começos da crítica artística / Liceus de Artes e Ofícios / Modernidades antes do modernismo. 
ARTE DO SÉCULO XX e XXI NO BRASIL: Acadêmicos X modernos / Modernismos no Brasil / Artes 
visuais e arquitetura modernista (pintura, paisagismo e escultura) / Arte e nacionalismo / Figurativos 
X Abstratos / Gravura e escultura moderna no Brasil 
QUESTÕES TRANSVERSAIS: Arte africana e afro-brasileira / Arte popular e artesanato / 
Regionalismos e localismos / Mulheres artistas no Brasil. Invisibilidades, apagamentos e exclusões 
na arte brasileira 
 
6.METODOLOGIA 
As aulas ocorrerão presencialmente, semanalmente, nos dias e horários determinados pela 
Coordenação de Curso (QUARTAS-FEIRAS, das 8h às 11h30m), e serão expositivas, com farto uso 
de imagens, estimulando a discussão com e entre os alunos (a partir de suas referências visuais e 
culturais). Serão propostas também, conforme o andamento das aulas, a realização de atividades 
dirigidas, como a consulta a textos e vídeos selecionados. Invertendo a usual ordem cronológica (do 
passado ao presente), começaremos o curso pelo exame de produções artísticas contemporâneas, 
realizadas no Brasil (na medida do possível sugeridas pelos próprios alunos) para, à partir destas, 
empreendermos juntos uma espécie de ‘arqueologia das imagens’, através da qual verificaremos 
como estas produções atuais se conectam diretamente com produções e questões anteriores, 
acessando de modo transversal e relacional, rizomático e não necessariamente cronológico, o 
conteúdo programático em questão (ver PROGRAMA). 
Eventualmente poderão ser utilizadas, para o complemento das discussões em aula, ferramentas de 
Tecnologia da Informação (TI) variadas, sempre em acordo com as possibilidades e iniciativas dos 
próprios alunos (tais como salas de reunião Google Meet, uso de e-mails para o envio de 
informações complementares e recebimento dos trabalhos solicitados, WhatsApp, Facebook e 
Instagram, entre outros). 
É importante ressaltar, por fim, que as aulas serão organizadas sempre em busca do atendimento 
das necessidades de aprendizagem dos próprios alunos, incentivando sua participação em acordo 
com seus interesses e possibilidades. 
OBERVAÇÃO: As aulas serão realizadas, em função da COVID-19, em acordo com todas as 
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recomendações do Protocolo de Biossegurança da UFU e do Plano da Unidade, no que diz respeito 
às regras de ocupação, circulação, revezamento, permanência e uso de material de proteção 
individual, ressaltando-se o uso obrigatório de máscaras durante as aulas. 
 
 
7. AVALIAÇÕES e COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL: 

A) Realização de comentários críticos, perguntas, releituras artísticas e outras atividades 
solicitadas e orientadas pelo professor, no decorrer das aulas, a partir de obras de arte, 
textos e outros materiais selecionados. > 40% da nota final. 
Datas e horários das atividades avaliativas contidas no item A: Estas atividades serão 
solicitadas conforme o andamento da Disciplina, à critério do Docente. 

B) Realização de trabalho final solicitado e orientado pelo professor, relativo ao conteúdo da 
disciplina (podendo necessitar pesquisa externa por parte do aluno) > REALIZAÇÃO DE 
PROJETO CURATORIAL sobre artes visuais no Brasil, com seleção de 20 imagens (no mínimo) 
e elaboração de texto de acompanhamento (pode ser feito em equipe). > 60% da nota final. 
Data e horário da atividade avaliativa B: O prazo máximo para a entrega do trabalho final 
em questão é a data de término do período letivo em questão (20/08/2022). 
Obs.: As Avaliações em questão serão feitas à partir de Atividades e Trabalho Final realizados 
pelos estudantes onde melhor lhes aprouver, devendo eles necessariamente seguir as 
regras, protocolos e medidas de segurança referentes à prevenção da COVID-19 dos locais 
em que se encontrarem quando da realização das referidas Atividade e Trabalho Final. 

 
8. CRONOGRAMA: 
AULA 01: Discussão do Plano de Curso. Apresentação de algumas obras e questões pertinentes ao 
Programa da Disciplina. 
AULA 02: ARTE RUPESTRE E PRÉ-HISTÓRICA NO BRASIL. 
AULA 03: ARTE RUPESTRE E PRÉ-HISTÓRICA NO BRASIL. 
AULA 04: ARTE E CULTURA INDÍGENA NO BRASIL. 
AULA 05: ARTE E CULTURA INDÍGENA NO BRASIL. 
AULA 06: ARTE COLONIAL NO BRASIL. 
AULA 07: ARTE COLONIAL NO BRASIL. 
AULA 08: ARTE DO SÉCULO XIX NO BRASIL. 
AULA 09: ARTE DO SÉCULO XIX NO BRASIL. 
AULA 10: ARTE DO SÉCULO XX e XXI NO BRASIL. 
AULA 11: ARTE DO SÉCULO XX e XXI NO BRASIL. 
AULA 12: QUESTÕES TRANSVERSAIS. 
AULA 13: QUESTÕES TRANSVERSAIS. 
AULA 14: Revisão e discussão final. 
AULA 15: Entrega de Trabalhos Finais. 
OBSERVAÇÃO: Para se completar a carga horária exigida (78 horas corridas), serão realizadas 12 
horas/aula adicionais de atividades assíncronas com os alunos, que constarão da realização e 
orientação das Atividades Programadas e da realização do Trabalho Final. 
 
9. BIBLIOGRAFIA 
Obs.: a bibliografia indicada abaixo é apenas referencial. Os textos que porventura forem utilizados 
ao longo do curso serão disponibilizados pelo próprio professor. 
 
Bibliografia básica: 
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AMARAL, A. A. Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira: 1930-1970. 3. ed. São Paulo: 
Nobel / ItaúCultural, 2003. (14 ex.) 
MACHADO, L. G. Barroco mineiro. São Paulo: Perspectiva, 1973. (12 ex.) 
PEDROSA, M. Mundo, homem, arte e crise. São Paulo: Perspectiva, 1975. (14 ex.) 
ZANINI, W. História geral da arte no Brasil. São Paulo: IWMS, 1983. v. 1. (8 ex.) 
ZANINI, W. História geral da arte no Brasil. São Paulo: IWMS, 1983. v. 2. (8 ex.) 
Bibliografia complementar: 
AMARAL, A. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Ed. 34, 2003.  
ADES, D. Arte na América Latina. São Paulo: Cosac & Naify, 1997.  
CHIARELLI, T. Arte internacional brasileira. São Paulo: Lemos, 1999.   
COLI, J. Como estudar a arte brasileira do século XIX. São Paulo: Senac, 2005. 
TAUNAY, Afonso D’ Escragnolle. A Missão Artística de 1816. Brasília: UnB, 1983. 
 
Renato Palumbo 
Curso de Artes Visuais / Instituto de Artes / Universidade Federal de Uberlândia  
natopalumbo@gmail.com 
 


