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O curso de Licenciatura em Artes Vsuais 
proporciona aos estudantes diferentes apreensões 
que envolvem o mundo da Arte e Educação, desde 
a docência em escolas de ensino básico, como 
também processos educativos em espaços 
culturais.  A Galeria Experimental do DAV, 
portanto, é um espaço cultural que envolve as 
práticas artísticas e educativas dos cursos de Artes 
Visuais, possibilitando, também, trocas com a 
comunidade e as escolas das redes pública e 
particular.

Fomentar ações entre ensino, pesquisa e extensão, 
fortalecendo a formação do licenciado em Artes 
Visuais.

-Proporcionar aos discentes do curso de 
Licenciatura em Artes Visuais experiências práticas
pedagógicas em arte educação;
- Promover percursos metodológicos em 
articulação com objetos artísticos produzidos 
pelos estudantes do Bacharelado e da Licenciatura 
durante os cursos de graduação;

- Possibilitar exercícios de curadoria 
educativa como prática coletiva e/ou 
individualizada, em consonância com 
exercícios de curadoria expositiva;
- Orientar exercícios de registro em vídeo, 
áudio e fotografias dos exercícios 
pedagógicos realizados na Galeria 
Experimental;
- Organizar com os discentes exercícios de 
projetos em grupo, ou individualmente, para 
a elaboração de material educativo para o 
espaço;
-  Orientar as curadorias educativas junto aos 
discentes;
- Elaborar metodologias adequadas em 
consonância com as mostras apresentadas;
- Propiciar diálogos entre público acadêmico 
e comunidade externa;
- Fortalecer a formação prática/teórica dos 
discentes dos cursos de artes visuais.

REFLEXÕES SOBRE O SEMESTRE E ONDE ESTAMOS 
AGORA

Durante o primeiro semestre de 2019 houveram 
exposições coletivas de trabalhos realizados por 
alunos do curso de Licenciatura e Bacharelado em 
Artes Visuais. As atividades realizadas pela bolsista 
do espaço educativo envolveram o 
acompanhamento da montagem das exposições, 
registo fotográfico deste processo, assim como da 
exposição aberta para visitação. A organização de 
um website, contendo um histórico de imagens da 
Galeria Experimental do DAV, que atualmente passa 
em processo de ampliação física, prevista a ser 
realizada até dezembro de 2019.

No âmbito das ações educativas, estão sendo 
desenvolvidas propostas de mediações a partir de 
objetos propositores. Os objetos propositores são 
uma proposta metodológica de Miriam Celeste 
Martins e são disparadores que possibilitam 
trabalhar diversos conteúdos. Nesse projeto, as 
propostas educativas estão focadas nos conteúdos 
dos fundamentos da linguagem visual: como cor, 
forma, textura etc.

Num sentido de construir um diálogo com a 
comunidade, estamos pensando em possibilidades 
que aproximem a Galeria das escolas de ensino 
básico e formas de facilitar o acesso e conhecimento 
por parte do público externo da Universidade.

Exposição realizada no primeiro semestre de 2019, com a turma de Linguagem 
Escultórica II, de 2018, ministrada pela professora Julia Amaral.


