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2. EMENTA 
Ateliê de caráter extensionista, com propostas individuais ou coletivas, com ênfase à produção, 

ao desenvolvimento e a compreensão de processos de criação e dimensões educativas, em 

diferentes linguagens artísticas, com a participação do público; levantamento, análises e debates 

de investigações sobre processos de criação e obras de arte concebida na inter-relação com o 

público; experimentação de temas e linguagens artísticas, até então desenvolvidas durante o curso, 

agora na perspectiva relacional da arte contemporânea; 

  

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Levar os alunos a terem uma postura crítica relacionando os conteúdos abordados em sala e a 

prática observada nos estágios realizados na Rede Oficial de Ensino. As observações realizadas 

no Estágio I e II serão acrescidas de experimentações através de projetos de ensino e elaboração 

de materiais didáticos de acordo com reflexões contemporâneas. O processo irá auxiliar também 

na elaboração de projetos para o Estágio III, que será realizado com a comunidade.   

 

 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral: 

 

Estimular processos de criação, pesquisas e produção de conhecimentos, individuais e ou 

coletivos, em acordo com o as múltiplas possibilidades espacial, temporal e social de intervenção 

e criação artística em interlocução com o público como prática educativa e de extensão. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Interdisciplinar – PROINTER IV 

 UNIDADE OFERTANTE: Curso de Artes Visuais 
 

 
CÓDIGO: IARTE32501 PERÍODO/SÉRIE: 4º TURMA: W  

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 
60 

PRÁTICA: 
60 

TOTAL: 
120 

 

OBRIGATÓRIA: ( X ) 
 

OPTATIVA: ( ) 

PROFESSOR(A): Dra. Elsieni Coelho da Silva ANO/SEMESTRE: 2021/1 
(29/12/21 – 02/04/22) 

OBSERVAÇÕES: 



Objetivos Específicos: 

Compreender os mecanismos de produção de arte na interrelação com grupos humanos nos 

diferentes espaços, expandindo seu repertório visual, na ruptura de fronteiras tradicionais de 

espaço e tempo em consonância com a transitoriedade e deslocamento da arte nos dias de hoje; 

 

Investigar potencialidades espaciais e sociais de intervenções artística que possam envolver o 

outro como participe do processo de criação e/ou recepção interativa da arte; 

 

Desenvolver a capacidade de compreensão, de observação, de argumentação, de raciocínio, de 

planejamento e de formular estratégias de ação e intervenção artística com participação ativa do 

público; 

 

Levantar, analisar e debater dissertações e teses sobre processos de criação e obras de arte 

concebida na inter-relação com o público; 

 

 

 

5. PROGRAMA 

Unidade I: Fundamentos para a formação do educador artista (base extensionista): 

  Experiência: vivências e sentidos para uma docência em artes visuais 

 “Professor performer”: educador e educando no processo de criação coletiva 

 “Estética relacional” e arte interativa: ética e autonomia como pré-requisitos à 

participação social em obras artísticas. 

 Interfaces na arte contemporânea: Os problemas atuais da produção artística, seu 

caráter ideológico e suas possibilidades poéticas 

 

 

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do público 

 Processos de criação artística coletiva: estudos de casos de artistas com 

participação do público em suas obras. 

 Projeto artístico coletivo: Pressupostos teóricos e práticos na elaboração e 

desenvolvimento de projetos; 

 A obra concebida no coletivo para uma participação ativa do público: uma 

avaliação formativa do processo e dos resultados 

 

 

 

 

6. METODOLOGIA 

As unidades enquanto estrutura de conteúdo serão trabalhadas de modo a se entrelaçar, o que 
implica em não linearidade de conteúdo. Serão adotadas rodas de conversas, pesquisas, 
entrevistas e estratégias para a concepção de um projeto coletivo de produção artística. As aulas 
ocorrerão em 4h semanais presencialmente e 4h com atividades teórico/práticas sistematizadas 
em consonância com o projeto artístico coletivo construído pela turma. As horas de 
atendimento podem ser marcadas com o professor sempre que necessário em horário a definir. 
Obra concebida poderá ocorrer em plataformas virtuais ou em contexto social concreto (isto 
é, em espaço físico e de modo presencial) em conformidade com decisão coletiva. A avalição 
será processual, sem uma data pré-definida, em conformidade com as atividades solicitadas em 
função das demandas do projeto artístico coletivo da turma, mas o aluno sempre avaliado 
individualmente. 
 



_____________ 
 

 

 CRONOGRAMA 

01/12   5h Teórica/prática (assíncrona) – Atividades complementares 

02/12  3h Teórica/prática (síncronas):   

 Apresentação do plano de ensino / cronograma / exercício de 

mapeamento identitário 

08/12 5h Teórica/prática (assíncrona) – 5h Teórica/prática (assíncrona) –  estudos 

exploratórios unidade II 

 

09/12 3h teórica/prática (síncronas)   

 

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do 

público 

 Processos de criação artística coletiva: estudos de casos de artistas 

com participação do público em suas obras. 

 

15/12  5h Teórica/prática (assíncrona) – 5h Teórica/prática (assíncrona) –  estudos 

exploratórios unidade II 

16/12 3h teórica/prática (síncronas)   

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do 

público 

 Processos de criação artística coletiva: estudos de casos de artistas 

com participação do público em suas obras. 

 Discussão do tema e linguagem para o projeto artístico 

 
 

22/12  5h Teórica/prática (assíncrona) – Leitura sistematizada  - Unidade I / estudos 

exploratórios unidade II 

 

 

Unidade I: Fundamentos para a formação do educador artista (base 

extensionista): 

 “Estética relacional” e arte interativa: ética e autonomia como pré-

requisitos à participação social em obras artísticas. 

 

 

Referência: 
 

BOURRIAUD, Nicolas Estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  

 

Vídeo 

Quando onde intervenções urbanas em arte.  A cidade como espaço 

poético-relacional (nicolas bourriaud) - cisco da arte no olho da rua 

10 de out. de 2020 (38:07min) 

https://www.youtube.com/watch?v=8aSVidj-dTE 
 
Complementar 

https://www.youtube.com/watch?v=8aSVidj-dTE


PLAZA , Julio ARTE E INTERATIVIDADE: autor-obra recepção. 

Brasssilpaisssdooofuturoborosss, 1990. p.9 -29. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/ars/a/6qFLsFtqb8yfkY7FJC6G6dc/?lang=pt&format=pdf 

 

23- 29-
30/12 

Recesso de final de ano 

05/01  3h Teórica/prática (assíncrona):  5h Teórica/prática (assíncrona) – Leitura 

sistematizada  - Unidade I / estudos exploratórios unidade II 

Unidade I: Fundamentos para a formação do educador artista (base 

extensionista): 

 “Estética relacional” e arte interativa: ética e autonomia como pré-

requisitos à participação social em obras artísticas. 

 

 

Referência: 
 

BOURRIAUD, Nicolas Estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  

 

Vídeo 

Quando onde intervenções urbanas em arte.  A cidade como espaço 

poético-relacional (nicolas bourriaud) - cisco da arte no olho da rua 

10 de out. de 2020 (38:07min) 

https://www.youtube.com/watch?v=8aSVidj-dTE 
 

 

06/01 5h Teórica/prática (assíncrona) – Leitura sistematizada  - Unidade I / estudos 

exploratórios unidade II 

Unidade I: Fundamentos para a formação do educador artista (base 

extensionista): 

 “Estética relacional” e arte interativa: ética e autonomia como pré-

requisitos à participação social em obras artísticas. 

 

 

Referência: 

 
BOURRIAUD, Nicolas Estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  

 

Vídeo 

Quando onde intervenções urbanas em arte.  A cidade como espaço 

poético-relacional (nicolas bourriaud) - cisco da arte no olho da rua 

10 de out. de 2020 (38:07min) 

https://www.youtube.com/watch?v=8aSVidj-dTE 
 

 

12/01  5h Teórica/prática (assíncrona) – Entrevista com artista – sobre processo de 

criação e/ou tema escolhido pelo grupo e que o artista escolhido explora em sua  

produção 

 

 

13/01 3h Teórica/prática (síncronas):  

https://www.youtube.com/watch?v=8aSVidj-dTE
https://www.youtube.com/watch?v=8aSVidj-dTE


  

Unidade I: Fundamentos para a formação do educador artista (base 

extensionista): 

 “Estética relacional” e arte interativa: ética e autonomia como 

pré-requisitos à participação social em obras artísticas; 

 

 Debate conceitual de fundamentação para uma prática 

artística coletiva e interativa – referência – Nicolas 

Bourriaud 

 

 Definição de um tema – produção artística coletiva 

 

 

19/01 5h Teórica/prática (assíncrona):  – unidade II - Atividades orientadas para 

estruturação do projeto de criação coletiva / estudos dirigidos 

 

20/01 3h Teórica/prática (síncronas):  

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do 

público 

 Projeto artístico coletivo: Pressupostos teóricos e práticos na 

elaboração e desenvolvimento de projetos; 

 

26/01  5h Teórica/prática (assíncrona):  – unidade II - Atividades orientadas para 

estruturação do projeto de criação coletiva / estudos dirigidos 

 

27/01 3h Teórica/prática (síncronas):  

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do 

público 

 Projeto artístico coletivo: Pressupostos teóricos e práticos na 

elaboração e desenvolvimento de projetos; 

 

02/02  5h Teórica/prática (assíncrona):  – unidade II - Atividades orientadas 

para estruturação do projeto de criação coletiva / estudos dirigidos 

 

03/02  

3h Teórica/prática (síncronas):  

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do 

público 

 Projeto artístico coletivo: Pressupostos teóricos e práticos na 

elaboração e desenvolvimento de projetos; 

 

09/ 02  5h Teórica/prática (assíncrona):  – unidade II - Atividades orientadas para 

estruturação do projeto de criação coletiva / estudos dirigidos 

 

10/02 3h Teórica/prática (síncronas):  

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do 

público 

 Projeto artístico coletivo: Pressupostos teóricos e práticos na 



elaboração e desenvolvimento de projetos; 

 

16/02 5h Teórica/prática (assíncrona):  – unidade II - Atividades orientadas para 

estruturação do projeto de criação coletiva / estudos dirigidos 

 

 

17/02 3h Teórica/prática (síncronas):  

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do 

público 

 Projeto artístico coletivo: Pressupostos teóricos e práticos na 

elaboração e desenvolvimento de projetos; 

23/02 5h Teórica/prática (assíncrona):  – unidade II - Atividades orientadas para 

estruturação do projeto de criação coletiva / estudos dirigidos 

 

24/02 3h Teórica/prática (síncronas):  

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do 

público 

 Projeto artístico coletivo: Pressupostos teóricos e práticos na 

elaboração e desenvolvimento de projetos; 

 

02/03 Feriado 

03/03 3h Teórica/prática (síncronas):  

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do 

público 

 Projeto artístico coletivo: Pressupostos teóricos e práticos na 

elaboração e desenvolvimento de projetos; 

09/03 5h Teórica/prática (assíncrona):  – unidade II - Atividades orientadas para 

estruturação do projeto de criação coletiva / estudos dirigidos 

 

10/03 3h Teórica/prática (síncronas):  

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do 

público 

 Projeto artístico coletivo: Pressupostos teóricos e práticos na 

elaboração e desenvolvimento de projetos; 

  

 

16/03 

 
5h Teórica/prática (assíncrona):  – unidade II - Atividades orientadas para 

estruturação do projeto de criação coletiva / estudos dirigidos 

 

17/03 3h Teórica/prática (síncronas):   

Unidade II: Processo de criação coletiva e participação ativa do 

público 

 A obra concebida no coletivo para uma participação ativa do 

público: uma avaliação formativa do processo e dos resultados 

 

 



23/03 5h Teórica/prática (assíncrona):  Estudos e reflexões fundamentados 

Unidade I: Fundamentos para a formação do educador artista (base 

extensionista): 

 Experiência: vivências e sentidos para uma docência em artes 

visuais 

 “Professor performer”: educador e educando no processo de criação 

coletiva 

 

 

Referências: 

Dewey, J. Arte como experiência. trad. Vera Ribeiro. São Paulo: Martins 

fontes, 2010. 

 

BONDÍA, Jorge Larrosa.    Notas sobre a experiência e o saber da 

experiência. Revista Brasileira de Educação, n. 19, p.20 a 28, 

Jan/fev/mar/abr 2002. (Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf ) ;  

BONATTO, Mônica Torres. Professor-performer, estudante-performer: notas 
para uma pensar a escola. Tese (doutorado) Faculdade de Educação, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível em: 
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/117825 
 
Complementar 
RAQCHEL, Denise Pereira    Adote o artista não deixe ele virar professor. São 
Paulo: Cultura acadêmica/UNESP, 2014. Disponível em – página 17 a 63 - 

http://www.culturaacademica.com.br/catalogo/adote-o-artista-nao-deixe-

ele-virar-professor/ p. 

 

Vídeo (Referência complementar) 

 

Darin McNabb. Dewey, el arte, y la experiencia, pt. 1/2 
11 de dez. de 2020 20:28m. 

https://www.youtube.com/watch?v=5sdgNg1fSBA&ab_channel=DarinM

cNabb  (obs. em espanhol) 

Vídeo (Referência complementar) 

 

Darin McNabb. Dewey, el arte, y la experiencia, pt. 1/2 
11 de dez. de 2020 20:28m. 

https://www.youtube.com/watch?v=5sdgNg1fSBA&ab_channel=DarinM

cNabb  (obs. em espanhol) 

 

Juliana Notari – Um olhar sobre Arte, experiência e linguagem. 15 de 

mar. de 2021. 1:49:25 

https://www.youtube.com/watch?v=1_nNx2KeyCM  

 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/117825
http://www.culturaacademica.com.br/catalogo/adote-o-artista-nao-deixe-ele-virar-professor/
http://www.culturaacademica.com.br/catalogo/adote-o-artista-nao-deixe-ele-virar-professor/
https://www.youtube.com/watch?v=5sdgNg1fSBA&ab_channel=DarinMcNabb
https://www.youtube.com/watch?v=5sdgNg1fSBA&ab_channel=DarinMcNabb
https://www.youtube.com/watch?v=5sdgNg1fSBA&ab_channel=DarinMcNabb
https://www.youtube.com/watch?v=5sdgNg1fSBA&ab_channel=DarinMcNabb
https://www.youtube.com/watch?v=1_nNx2KeyCM


 

24/03 3h Teórica/prática (síncronas):   

Debate sobre experiência de criação coletiva e fundamentação teórica 

na formação do prof. performer 

 
30/03  Visto de nota 

Avaliações qualitativas  

31/03 Visto de nota 

Avaliações qualitativas  

  

____________________________________________________________________________ 

 

7. AVALIAÇÕES 
Atividade avaliativa I – Participação em aula  
Critérios de avaliação: participação ativa e cumprimento das atividades propostas .......20ptos  
 
Atividade avaliativa II – concepção, desenvolvimento  
Mapear artistas que trabalham com arte urbana, arte de rua e/ou arte coletiva - Localizar o 
artista e fazer uma entrevista (celular, ou outra forma on-line ou presencial com 
segurança)............................................................................................................................30ptos     
 
 
Atividade avaliativa III – resultado da obra (documentação das etapas)   
Critérios de avaliação: comprometimento individual com as tarefas a serem executadas no 
projeto e desenvolvimento da obra num processo de criação coletiva e resultado da obra como 
intervenção relacional e/ou participação ativa do público ..................................................50ptos 
 
 
TOTAL.................................................................................................................................100ptos 
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(doutorado) Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2008. Disponível 

em http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27160/tde-23042009-104853/pt-br.php 



OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1990.  
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______________________________________________________________________ 

*Ajuste no cronograma poderá ocorrer no início do semestre letivo   


