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 CURSOS DISCIPLINA 
LICENCIATURA EM 

MÚSICA 
EXPRESSÃO PLÁSTICA COM MATERIAIS DIVERSOS 

 
C.H. C.H. SEMANAL SÉRIE ANO/EXERCÍCIO 
30 1h30min - 2018.2 

 
EMENTA 

Instrumentalizar para o uso de materiais, ferramentas, suportes e técnicas diversas em artes visuais, 
compreendendo as relações simbólicas e expressivas destes num trabalho criativo e explorar o transito entre a 
linguagem musical e a visual. 
 

OBJETIVO 
GERAL: através da compreensão do uso de materiais e formatos contemporâneos ter a capacidade de fazer uso 

deles para realizar uma produção artística em artes visuais tendo como elemento motivador a 
música. 

 
ESPECÍFICOS:  

• Identificar materiais, suportes, ferramentas e técnicas de produção em artes visuais; 
• Experimentar com materiais e técnicas diversas em artes visuais; 
• Compreender as relações simbólicas dos elementos visuais e dos materiais na criação das artes visuais; 
• Usar a música como elemento motivador da criação artística. 



 
 

PLANO DE CURSO 
 
 
 

PLANO DE CURSO 
 

2 

PROGRAMA 
Classificação dos meios contemporâneos, técnicas, suportes, ferramentas e materiais  
A participação simbólica dos meios e materiais nas artes visuais 
Técnicas de desenho: exercícios de observação 
Técnicas de desenho: linha de contorno (volume/movimento) 
Estudo das cores: classificação, temperatura, complementares, contrastantes e análogas 
Estudo das cores: tonalidades 
Acrílica 
Óleo 
Aguada: nanquim  
Aguada: aquarela 
Modelagem 
Instalação 
Objeto 
Fotografia 
Performance 
Intervenção 
Assamblage 
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METODOLOGIA 
• Aulas expositivas; 
• Aulas práticas com experimentação de materiais e meios artísticos contemporâneos; 
• Apreciação artística (visitas a exposições e espaços culturais). 

 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
• TV para projeção de imagens 
• Notebook 
• Espaço físico adequado com acesso a pia e água corrente 

Obs: os materiais de uso pessoal serão definidos com os alunos a partir das propostas construídas com a turma. 
 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual identificando o uso das técnicas e apropriação criativa das mesmas. 
 
Instrumentos avaliativos:  

• Criação de um livro de artista;  
• Produção de trabalhos artísticos utilizando as técnicas estudadas onde consigam transpor para a imagem 

percepções musicais;   
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
COMPLEMENTAR: 

• EDWARDS, Betty. Desenhando com o lado direito do cérebro. Ediouro, 2000. 
• GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica, linguística e cultural da 

simbologia das cores. São Paulo: Anna Blume, 2000. 
• CHIARELLI, Tadeu. et al. Tridimensionalidade: arte brasileira do século XX. 2.ed. versão 

ampliada. São Paulo: Itaú Cultural, Cosac & Naify, 1999. 
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