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EMENTA:  Pensamento e ação através dos meios plásticos em articulação com algum/alguns dos 
seguintes campos de atuação humana: meioambiente, interações sociais, política, 
imaginário, palavra, representação, contexto tecnológico. 

Programa: O curso abordará as possibilidades de construção e desenvolvimento de um 
projeto plástico, em torno do campo de possibilidades aberto pela arte contemporânea: inter-
relação entre os meios expressivos; campo ampliado da arte; perspectiva transdisciplinar. 
Serão também debatidas questões da crítica institucinal e do campo da curadoria. 

Tópico Variável: Projeto Plástico Contemporâneo

METODOLOGIA: Apresentação de trabalhos plásticos em andamento, acompanhado de discussão. 
Organização das questões principais dos projetos em desenvolvimento através de 
proposições de trabalho. Leitura e discusão de textos. Desenvolvimento da escrita em 
relação aos trabalhos plásticos. Realização de exercícios propostos em torno das questões 
do curso. Desenvolvimento de proposições textuais em proximidade com os exercícios 
propostos.

MECANISMOS DE 
AVALIAÇÃO:

Avaliação a partir de exercícios propostos em sala de aula e 
desenvolvimento de dossiê dos trabalhos, textos e questões debatidos em 
sala, de modo a articular os exercícios realizados com proposições textuais.

AULA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESTRATÉGIA

1 Apresentação do curso e discussão do 
programa.

Conversas em sala de aula. Utilização de recursos 
audiovisuais.

2 Apresentação dos alunos de seus projetos em 
andamento.

Conversas em sala de aula. Utilização de recursos 
audiovisuais.

3 Continuação da apresentação dos alunos de 
seus projetos em andamento.

Conversas em sala de aula. Utilização de recursos 
audiovisuais.

4 Proposta de leitura: apresentação dos textos "A 
Escultura no campo ampliado" (R.Krauss); 
"Desestetização" (H.Rosenberg); "O legado de 
Jackson Pollock" (A.Kaprow); "Declarações 
sobre a intermídia" (D.Higgins).

Apresentação dos textos. Conversas em sala de aula. 
Utilização de recursos audiovisuais.

5 Início da discussão dos textos apresentados. Leitura e discussão de textos. Conversas em sala de aula. 
Utilização de recursos audiovisuais.



6 Continuação da discussão dos textos 
apresentados. Primeira proposta de exercício.

Leitura e discussão de textos. Conversas em sala de aula. 
Utilização de recursos audiovisuais.

7 Apresentação dos resultados da primeira 
proposta de exercício.

Apresentação e discussão dos exercícios realizados a partir 
de uso de equipamento audiovisual, exposição oral ou 
performance. Leitura de textos produzidos pelos alunos.

8 Continuação da apresentação dos resultados da 
primeira proposta de exercício.

Apresentação e discussão dos exercícios realizados a partir 
de uso de equipamento audiovisual, exposição oral ou 
performance. Leitura de textos produzidos pelos alunos.

9 Proposta de leitura: apresentação do texto 
"Tornando visível a arte 
contemporânea" (E.Coimbra, R.Basbaum)

Conversas em sala de aula. Utilização de recursos 
audiovisuais.

10 Início da discussão do texto apresentado. Leitura e discussão de textos. Conversas em sala de aula. 
Utilização de recursos audiovisuais.

11 Continuação da discussão dos textos 
apresentados. Segunda proposta de exercício.

Leitura e discussão de textos. Conversas em sala de aula. 
Utilização de recursos audiovisuais.

12 Apresentação dos resultados da segunda 
proposta de exercício.

Apresentação e discussão dos exercícios realizados a partir 
de uso de equipamento audiovisual, exposição oral ou 
performance. Leitura de textos produzidos pelos alunos.

13 Continuação da apresentação dos resultados da 
segunda proposta de exercício.

Apresentação e discussão dos exercícios realizados a partir 
de uso de equipamento audiovisual, exposição oral ou 
performance. Leitura de textos produzidos pelos alunos.

14 Continuação da apresentação dos resultados da 
segunda proposta de exercício.

Apresentação e discussão dos exercícios realizados a partir 
de uso de equipamento audiovisual, exposição oral ou 
performance. Leitura de textos produzidos pelos alunos.

15 Encerramento do curso. Entrega dos relatórios 
finais.

Conversas em sala de aula. Utilização de recursos 
audiovisuais.
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