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EMENTA 
 

Apresentação e discussão de questões formuladas por reflexões teóricas sobre a produção de arte 
contemporânea, procurando situá-las numa perspectiva histórica e crítica. A partir da análise de obras, 
práticas e eventos, serão abordados conceitos e problemas presentes nessa produção. 
 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

A disciplina apresenta e discute problemas e questões formuladas por reflexões teóricas sobre a produção 
de arte contemporânea. A partir dessas reflexões, trata de proposições conceituais para a fundamentação 
histórica e a reflexão crítica sobre o fenômeno da arte na contemporaneidade. Essas proposições serão 
tomadas como base para a proposição de atividade prática. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
 A partir de trabalhos do artista Eduardo Kac, o conteúdo programático se desenvolverá, 
observando: 
_ Enunciado e enunciação nas artes visuais; 
_ Autoria e apropriação;  
_ Técnicas, suportes e miscigenações: limites e contaminações na arte contemporânea; 
_ Poéticas e estéticas tecnológicas; 
_ Recepção, institucionalização e contextos da arte contemporânea; 
 

 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos 
recursos didáticos a serem empregados em aula) 

Apresentação dialogada de conteúdo, seminários e discussão de textos. 
Desenvolvimento de atividade prática de base criativo-expressiva. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para 
obtenção do resultado final) 

Participação nas atividades de seminário e discussões de textos, produção em atividade prática. 
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