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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

 
 

2. EMENTA 
 
O corpo do estudante e sua sensibilização nas múltiplas relações que se estabelecem entre a vida e 
a arte. 
 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 
A disciplina é fundamental para exercitar uma compreensão das possibilidades do corpo, da 
subjetividade e da expressividade do aluno no seu entendimento como produtor de experiências.   
O domínio dos conceitos básicos da performance proporciona o entendimento e o embasamento 
necessário ao aprendizado das futuras disciplinas do curso de artes visuais na contemporaneidade, 
além de fornecer aos alunos noções práticas experimentais. 
 

 

4. OBJETIVO 
 

Objetivo Geral:  
• Enfocar a sensibilização do corpo como norteador de práticas estéticas. 
 
 

Objetivos Específicos: 
 
• Desenvolver a consciência do corpo como gerador de possibilidades na arte. 

• Experienciar práticas corporais individuais e coletivas. 

• Abordar a complexidade de relações corporais na vida contemporânea. 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR:   Corpo, Arte e Vida 
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5. PROGRAMA 
 
 

O programa será organizado a partir de 3 eixos temáticos, cada um abordando as sub-unidades 

correspondentes a seguir: 

 

- 1) O corpo em si: fisiologia e aspectos culturais, repertório em textos e em trabalhos artísticos 

sobre os temas abaixo, com fins de experimentação prática: 

o Performance, hapenning, body arte, primeiras reflexões. Definições. Experimentação: livro 

Grapefruit e as proposições de Yoko Ono. 

o A pele. Experimentação:  O mais profundo é a pele, de Paul Valery. Referências: Rosangela 

Rennó. O livro de cabeceira, de Peter Greenaway 

o Interiores: vísceras, côncavos e convexos. Experimentação: objetos relacionais de Ligia 

Clark. Referências: Tunga, Barrio, Mendietta. 

o Interiores: ossos e crâneo. Experimentação: Ser Crâneo, de Georges Didi-huberman. Filmes: 

Zózimo Bulbul: Alma no olho. 

o Trajeto com beterrabas de Ana Reis. Performance como referencial artístico. Dissertação 

como referencial teórico. 

 

- 2) O corpo e o outro: outros corpos - seres e objetos. O cotidiano. 

o O questionamento do cotidiano: tempos e espaços. Referências: Fluxus, Beuys, John Cage, 

Nam June Paik, Vito Aconcci. O registro. 

o Corpo-objeto( referência: eu-objeto), o corpo-mercadoria/o corpo-produto, construção e 

desconstrução da imagem do corpo, o papel da Moda. Helio Oiticica e as cores vestíveis - 

Parangoles. 

o Movimento e deslocamento: cheios e vazios ao redor. Francesca Woodman, Bas Jan Ader. 

 

- 3) O corpo e o espaço: corpo-casa, corpo-cidade  e corpo-lugar. Instalações. 

o corpo-arquitetura: percepção e escala. Marguerite Duras e as paredes de pedra, a casa 

como maquina de habitar – Modulor (Le Corbusier),  

o corpo-cidade-paisagem – Robert Smithson ( Monumento Passaic). Bruce Nauman, Richard 

Long, Matta-Clark. Franz Allys. 

o situacionistas (Guy debord e Francesco Careri): o caminhar como prática estética.  
o Repertório: territórios- panorama da performance no Brasil – de Flavio de Carvalho a 

contemporaneidade. 
 
 

6. METODOLOGIA 
 

O conteúdo da disciplina será desenvolvido por meio de aulas síncronas semanais. As atividades 
síncronas da turma terão o horário previsto das 19h às 22h. 

Durante as aulas síncronas serão apresentados os conteúdos teóricos e práticos da disciplina de 
modo expositivo dialogado, conforme o cronograma abaixo, e serão dadas todas as orientações a 
respeito das atividades assíncronas, avaliações e esclarecimento de dúvidas.  

A metodologia a ser adotada será a da práxis, na qual se compreende o aluno como sujeito no 
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processo de formação, na construção de significados e experiências dialogadas numa perspectiva 
teórico/prática. Ainda assume a pesquisa como recurso didático-pedagógico na formação 
professor e sua prática educativa, bem como, o processo de criação coletivo de professor-aluno 
como ensino aprendizagem. 

A metodologia das aulas síncronas compreende na atuação da docente que irá ministrar os 
conteúdos programáticos por meio de apresentações visuais com diálogo constante com os 
discentes, realizando dinâmicas de grupo, além de exibições de materiais audiovisuais 
especializados nas temáticas abordadas.  

Como instrumentos de interação digitais gratuitos nas aulas síncronas poderão ser utilizados 
recursos como a Nuvem de Palavras (Mentimeter), ou Google Jamboard para criações gráficas ao 
vivo, para que a docente utilize tais recursos como ferramenta para a realização de debates entre 
os alunos, estimulando a capacidade crítica de análise e o pensamento reflexivo.  

Os discentes alunos terão acesso, através do Google Drive, de textos, artigos e materiais de apoio 
para os estudos teóricos/práticos.  

O envio de materiais digitais como imagens e pdfs, acontecerá através do Google Formulários. 
Ambos recursos que poderão ser acessados remotamente pelos discentes. 

Atividades Assíncronas 

Serão solicitadas atividades assíncronas semanais propostas no conteúdo programático. As 
propostas serão equivalente e complementar às atividades síncronas, a partir de materiais 
discutidos em aula e disponibilizados pela professora. Para cada aula serão solicitadas:  leitura de 
textos e filmes disponibilizados pela professora nas plataformas youtube ou google drive.  
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 CRONOGRAMA – GRADE SEMANAL LOCADA NA QUINTA-FEIRA NOTURNO 
 

 SEMANA  ATIVIDADES AVALIATIVAS 
 

CONTEÚDO SÍNCRONO CONTEÚDO ASSÍNCRONO 
 

1 29/09 
 

Sem nota 
  
 

Apresentação da Disciplina 
Cronograma 
Plano de aula 
Docente e Discente 
 

Familiarização com a plataforma, 
arquivos e conteúdos 

2 06/10 
 

Participação: 1 ponto 
Provocação n.1: 10 pontos 
 

O corpo em si  
Performance, hapenning, 
body arte, primeiras 
reflexões. Definições.  
Experimentação: livro 
Grapefruit e as proposições 
de Yoko Ono. 
 

Leituras: 
MELIM, Regina. Performance nas artes 
visuais. 2008. 
MATESCO, Viviane. "Corpo-objeto." 
2011. 
 
Realizar: 
Questionário Diagnóstico  
Assistir os vídeos indicados: KRENAK - 
CONSTITUINTE DE 1989 e MARCHA A 
RÉ- NUNO RAMOS E TEATRO DA 
VERTIGEM 
 
Provocação n.1: YOKO ONO . 
Experimentação: livro Grapefruit e as 
proposições de Yoko Ono. 

 

3 13/10 
 

Participação: 1 ponto 
Provocação n.2: 10 pontos 
 

O corpo em si  
A pele. Experimentação:  O 
mais profundo é a pele, de 
Paul Valery. Referências: 
Rosangela Rennó. 
 

Referências: Rosangela Rennó. 
 
Provocação n.2: O mais profundo é a 
pele (Paul Valery) 
A partir da frase do poeta Paul Valéry, "O 
mais profundo é a pele", e das 
referências e reflexões vistas em aula, 
elabore em qualquer linguagem suas 
próprias reflexões sobre o assunto. 
 

4 20/10 
 

Participação: 0,5 ponto 
 

O corpo em si  
A pele. Experimentação:  O 
mais profundo é a pele 

Leitura:  
SCARABELLO, Marcos. Corpo e Arte. 
2011 
 

5 27/10 
 

Participação: 1 ponto 
Provocação n.3: 10 pontos 
 

O corpo em si  
Interiores: vísceras, 
côncavos e convexos. 
Experimentação: objetos 
relacionais de Ligia Clark. 
Referências: Tunga , Barrio, 
Mendietta. 
 

Referências: Tunga , Barrio, Mendietta. 
 
PROVOCAÇÃO n3:  o interior, 
profundezas em côncavos e convexos  
(referências: objetos relacionais de Ligia 
Clark, trabalhos de Artur Barrio e John 
Cage, entre outros) 
 

6 03/11 
 

Participação: 0,5 ponto 
 

O corpo em si  
Interiores: vísceras, 
côncavos e convexos.  
 

Leitura: GOLDBERG, RoseLee; CANTON, 
Katia. A arte da performance: do 
futurismo ao presente. Martins Fontes, 
2006.  
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7 10/11 
 

Participação: 1 ponto 
Provocação n.4: 10 pontos 
 

O corpo em si  
Interiores: ossos e crâneo.  
 
Experimentação: Ser 
Crâneo, de Georges Didi-
huberman. 
 

Leitura: Ser Crâneo, de Georges Didi-
huberman. 
 
PROVOCAÇÃO n4:   Ser rio:  escavar 
para trazer à luz uma forma humana 
desconhecida 

8 17/11 
 

Participação: 0,5 ponto 
 

O corpo e o outro 
Filmes: Tsai Min Liang: 
Walker.  
Um homem que dorme, 
Georges Perec. 

Leitura: 
LEITE, Rui Moreira. Modernismo e 
Vanguarda: o caso Flávio de Carvalho. 
Estudos Avançados, v. 12, p. 235-244, 
1998.  
 

9 24/11 
 

Participação: 1 ponto 
Provocação n.5: 10 pontos 
 

 O corpo e o outro 
Movimento e 
deslocamento: cheios e 
vazios ao redor  
Francesca Woodman, 
Rachel Whiteread, Marcia 
Pastore. Marepe. 
 

Filmes:  
Zózimo Bulbul: Alma no olho. 
(youtube)Cenas - O livro de cabeceira, 
de Peter Greenaway 
 
PROVOCAÇÃO n.5:  Esculpir o intervalo  
entre seu corpo e os outros corpos que 
te cercam (Referência: fala de 
Bartolomé Ferrando, e arZstas de 
referência 
 

10 01/12 
 

Participação: 0,5 ponto 
 

O corpo e o outro 
Movimento deslocamento: 
cheios e vazios ao redor. 
Referências: Fluxus, Beuys, 
John Cage, Nam JunePaik, 
VitoAconcci. 

Filmes: Tsai Min Liang: Walker. Um 
homem que dorme, Georges Perec.–O 
quesZonamento do coZdiano: tempos e 
espaços.  

11 08/12 
 

Participação: 1 ponto 
Provocação n.6: 10 pontos 
 

O corpo e o outro 
Corpo-objeto (ref: eu-
objeto, Drummond), o 
corpo-mercadoria/o corpo-
produto, construção e 
desconstrução da imagem 
do corpo, o papel da Moda 

Fillmes 
Helio Oiticica e as cores vestíveis - 
Parangoles. 
 
PROVOCAÇÃO n.6:  Capas, faixas e 
estandartes – qual o seu 
parangolé/manto da apresentação? 
 

12 15/12 
 

Participação: 0,5 ponto 
 

O corpo e o espaço 
 Corpo-cidade-paisagem – 
Robert Smithson 
(Monumento Passaic). 
Corpo-arquitetura: 
percepção e escala. 
Marguerite Duras e as 
paredes de pedra, a casa 
como maquina de habitar – 
Modulor (Le Corbusier) 
 
 

Leituras e filmes: 
Bruce Nauman, Richard Long, Matta-
Clark. Franz Allys. Referências: Fluxus, 
Beuys, John Cage, Nam June Paik, Vito 
Aconcci. O registro. 
Territórios- panorama da performance 
no Brasil – de Flavio de Carvalho a 
contemporaneidade 
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13 22/12 Participação: 1 ponto 
Provocação n.7: 10 pontos 
 

O corpo e o outro 
O Movimento – O Corpo 
que se move e define 
espaços 
Situacionistas (Guy debord 
e Francesco Careri): o 
caminhar como prática 
estética. Bruce Nauman: 
 Regina Silveira Campo 
 
Solicitar trabalho Final 
 

PROVOCAÇÃO n.7:  Movimento e 
espaço: marque seu território. Como 
definir espaços com seu corpo? 
 

  
RECESSO DE 23 DE DEZEMBRO A 4 DE JANEIRO 
 

14 05/01 Participação: 0,5 ponto 
 

Atendimentos individuais: 
Trabalho Final 

Elaboração e Realização Trabalho Final 

15 12/01 Trabalho Final: 20 pontos 
 

Apresentação Trabalho 
Final  

Apresentação Trabalho Final 

16 26/01 Sem nota Postagem Trabalho Final 
 

Postagem Trabalho Final 

17 02/02 
 

Sem nota Seminário de TCCs  

  Pontuação total:  
100 pontos 
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7. AVALIAÇÃO 
 

Os itens de avaliação irão totalizar 100 pontos, os critérios gerais de avaliação serão:  
 

➢ Participação nas aulas síncronas - 10 pontos. 
Critérios de avaliação: A participação será avaliada pela docente a partir da observação do processo 
de ensino/aprendizado durante o semestre. Como critério será tomada a verificação da realização 
das leituras solicitadas, bem como atividades extra classe de visualização prévia de vídeos e 
participação em dinâmicas propostas. 

 
➢ Realização de 7 atividades práticas - 70 pontos 

Critérios de avaliação: serão entregues em forma de registro fotográfico, desenho, texto ou filme, 
contendo memorial descritivo. A entrega será realizada nas duas semanas seguintes. 

 
➢  Trabalho final - Apresentação do trabalho prático - 20 pontos  

Critérios de avaliação: dissertação com aprofundamento a partir dos conteúdos lidos durante a 
disciplina. Verificando a capacidade reflexiva; compreensão dos textos e capacidade de leitura 
crítica. Acabamento estético. 
 

Prazos: As datas para realização seguirão o cronograma que será apresentado para a turma. O 
envio de todas atividades avaliativas acontecerão através das plataformas digitais especificadas na 
metodologia. 
 
NOTA FINAL DA DISCIPLINA = 100 pontos 
Detalhamentos: 70 pontos (7 atividades práticas) + 20 pontos (trabalho final) + 10 pontos 
(participação). 
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• NASCIMENTO, Ana Reis. Performance.corpo.contexto: trajetos entre arte e desejo. 2011. 147 f. 
Dissertação (Mestrado em Linguística, Letras e Artes) - Universidade Federal de Uberlândia. 
Uberlândia, 2011. 
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