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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Corpo, Arte e Vida  

UNIDADE OFERTANTE: Iartes 

CÓDIGO: iarte32102  PERÍODO/SÉRIE: 1 TURMA:  noturno (1)  e integral 
(2) 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 
30 h 

PRÁTICA: 
30 h 

TOTAL: 
60 h 

 
OBRIGATÓRIA: ( X ) 

 
OPTATIVA: ( ) 

PROFESSOR(A): Patricia Osses ANO/SEMESTRE: 
2022-1 

OBSERVAÇÕES: 

 
 
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. 
 

 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO 
FEDERAL	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	

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. 

 
 
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 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. 

o Filmes: Zózimo Bulbul: Alma no olho.   
 

- 2) O corpo e outros corpos - seres e objetos. O cotidiano. 
o O espaço ao redor do corpo: cheios e vazios. Referências: Fluxus, Beuys, John 

Cage, Bartolomé Ferrando.  
o O corpo-vestível: os objetos mais próximos. Helio Oiticica e as cores vestíveis - 

Parangoles. Bispo do Rosário: mantos e estandartes. 
o Movimento e deslocamento, o corpo e a gravidade. Francesca Woodman , Bas Jan 

Ader. 
o Filmes: Tsai Min Liang: Walker. Um homem que dorme, Georges Perec. H.O., de 

Ivan Cardoso. 
 

- 3) O corpo e o espaço: corpo-casa, corpo-cidade  e corpo-lugar. Instalações. 
o corpo-arquitetura: percepção e escala. Foto-perofrmance e o corpo contido no 

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

Richard Long, Matta-Clark. Francis Allys. 
o dadaístas, surrealistas e situacionistas (Guy debord e Francesco Careri): o 

caminhar como prática estética.  
o Filmes: Stalker, Tarkovsky.  
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6. METODOLOGIA 

 
 
• São 16 aulas teórico-práticas presenciais, com a presença máxima de 15 alunos,  com todos 

portando obrigatoriamente material de proteção individual.  
• Haverão atividades específicas em aulas ao ar livre e em locais diversos ao laboratório e ao 

campus Santa Mônica (combinados previamente) para execução de práticas e exercícios, de 
acordo com a temática abordada. 

• Alguns conteúdos e atividades teórico-práticas - como filmes e leituras - serão propostas de 
modo assíncrono, correspondendo a duas aulas, de modo a complementar a carga horária 
total de 18 aulas. 

• álcool gel e mascaras descartáveis estarão disponíveis para uso de alunos e professora. 
• a bibliografia principal estará disponível a partir de arquivos pdf disponibilizados pela 

professora e em livros acessíveis na biblioteca. 
 
 
- Horário das atividades SÍNCRONAS PRESENCIAIS:  

16 aulas às quartas- feiras pela manhã (8:00) no Laboratório de Corpo e Instalação ou aula de 
campo (previamente acordada pelos alunos e professora). 

Recursos didáticos: slides em powerpoint, filmes, textos, compartilhamento de processos. 
Convidado pontual relacionado à uma das temáticas abordadas. Aulas expositivas e aulas práticas 
com atividades de campo relacionadas aos conteúdos específicos (previamente acordadas pelos 
alunos e professora). 

Dinâmicas de grupo: realização de exercícios práticos a partir dos conteúdos discutidos, 
discussão e apresentação semanal compartilhada dos trabalhos realizados durante o semestre, 
publicação virtual coletiva com os trabalhos finais resultantes. Mostra coletiva em local a ser 
decidido pelo grupo a partir das explorações urbanas. 

- Horário das atividades ASSÍNCRONAS:  

equivalente a duas aulas em termos de carga horária, a partir de materiais discutidos em aula e 
disponibilizados pela professora, em horário que melhor convier ao aluno. 

 
 
7. AVALIAÇÃO 

 

AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO PRÁTICO e TEÓRICO: 

- 5 a 8 atividades práticas valendo total de 60 pontos (entregues em forma de registro fotográfico, 

desenho, texto  ou filme, contendo memorial descritivo) no fim de cada item dos três módulos 

principais, durando 3 semanas cada modulo. 

- Apresentação de trabalho final 30 pontos (aprofundamento a partir dos exercícios realizados) 
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- Participação nas aulas 10 pontos (presença, perguntas e participação nas aulas) 

 

DATAS DAS AVALIAÇÕES DO CONTEÚDO PRÁTICO e TEÓRICO: no final do ciclo 

As avaliações serão individuais, abordando o conteúdo programático apresentado e discutido em 

sala de aula.   

NOTA FINAL DA DISCIPLINA = 60 pontos (8 atividades práticas) + 30 pontos (trabalho final) + 10 

pontos (presença e participação). 

 
 
8. BIBLIOGRAFIA 
Básica 

Será utilizada no decorrer das aulas. No mínimo 3 (três) títulos. Cada título citado deve ter um 
exemplar na Biblioteca para cada 6 estudantes de seu curso. 
• BOURRIAU, Nicolas. Estética relacional. 2009 
• O'DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco a ideologia do espaço na arte São Paulo 

Martins Fontes, 2002 
• WHITE, Kit. 101 lições a serem aprendidas em uma escola de artes São paulo Martins 

Fontes, 2013. 

 
 
Complementar 

 
Para enriquecimento dos estudos. No mínimo 5 títulos. 
• GREINER, Christine. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. 2 ecl. São Paulo 

Annablume, 2005. 
• HÉLIO Oiticica: museu e o mundo. São Paulo: Itaú Cultural, 2010. 
• JEUDY, Henri Pierre. O corpo corno objeto de arte. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 

c2002. 
• MELIM, Regina. Performance nas artes visuais. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008. 
• OITICICA, Hélio. Aspiro ao grande labirinto. Rio de janeiro: Rocco, 1986. 
• ALICE, Tania. Performance.Ensaio. des[montando os clássicos. Rio de Janeiro: Confrari 

do Vento, 2010.  
• BRITTO, Fabiana Dultra. Corpocidade: gestos urbanos. Salvador: EDULBA, 2017. 
• CARERI, Francesco. O caminhar como prática estética. São Paulo: editora G.Gili, 2013. 

 
 


