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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL 
MESTRADO / DOUTORADO 

 
 

PLANO DE ENSINO 
 
 

DISCIPLINA 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PERFORMANCE E EDUCAÇÃO 
(2012 / 2º Semestre) 

 

Professor responsável: Dr. Arão Nogueira Paranaguá de Santana (UFMA-UFG) 

                                                         

 

NÚMERO DE CRÉDITOS: 04                       CARGA HORÁRIA: 60 HORAS /AULA 
AULAS TEÓRICAS: 75%                               AULAS PRÁTICAS: 75% 

 

EMENTA 

 
A linguagem da performance e suas articulações interdisciplinares em contextos educativos. 
Performatividade, mediação e recepção: questões sobre corpo, movimento, imagem, som e tecnologia. 
Dimensões culturais, estéticas e pedagógicas da arte enquanto evento extra cotidiano. Estratégias 
interdisciplinares de compreensão crítica da arte contemporânea performativa. 
 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 
- Examinar concepções, fundamentos e abordagens acerca da arte contemporânea, articulando a 
permeabilidade das disciplinas e favorecendo a compreensão da multidisciplinaridade do ato 
performativo. 
- Investigar abordagens práticas e experiências da arte contemporânea performativa como possibilidades 
educativas. 
- Propor formas de interpretação das abordagens teórico-metodológicas e das propostas artísticas 
exploradas nas aulas, através da produção acadêmica dos mestrandos e doutorandos. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
Aula 01 

a) Apresentação do programa e discussão; aula expositiva sobre a relação entre os conceitos 
de performance, performatividade e educação, tomando por base as referências 
bibliográficas e verbetes de dicionários especializados. 
b) Mostra do audiovisual “Bailarina de vermelho” de Alessandra Colasante; discussão e 
comentários. 

Aula 02 
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a) Texto: “Imaginando um futuro para a educação artística” de Imanol Aguirre - Seminário.  
b) Mostra de slides extraídos do livro “A arte da performance” de Roselee Goldberg (parte I); 
discussão e comentários. 

Aula 03 
a) Texto: “Sobre as políticas públicas de preparação de educadores, ensino de arte e ação 
cultural” de Arão Paranaguá de Santana –participação do prof. Dr. Raimundo Martins (FAV-
UFG). 
b) Mostra de slides sobre projeto de extensão sobre ação cultural na comunidade (São Luís / 
MA; imagens do livro “Arte da transformação” de Mila Petrillo; discussão e comentários. 

Aula 04 
a) Texto: “Performance nas artes visuais” de Regina Melin (p. xx / xx) - Seminário. 
b) Mostra de slides extraídos do livro “A arte da performance” de Roselee Goldberg (parte II); 
discussão e comentários. 

Aula 05 
a) Texto: “Por uma poética da performatividade: o teatro performativo” de Josette Féral - 
Seminário.  
b) Mostra de performances de Hélio Oiticica, Bob Wilson e Robert Lepage; discussão e 
comentários. 

Aula 06 
a) Texto: “Entre o processo e o produto: música enquanto performance” de Nicholas Cook - 
Seminário.  
b) Visita ao site de John Potter e mostra de performances de Paulo Santos e Eder Santos; 
discussão e comentários. 

Aula 07 
a) Texto: “O maior espetáculo da terra – os desfiles de moda contemporâneos e sua relação 
com a arte performática” de Ginger Gregg Duggan; aula expositiva com a participação da 
Profa. Dra. Mirian Costa Manso Moreira de Mendonça (FAV-UFG).  
b) Mostra do audiovisual “A costura do invisível” de Jun Nakao; discussão e comentários 

Aula 08 
a) Videoconferência sobre performance e tecnologia – participação on line da Profa. Dra. Bia 
Medeiros (Ida/UnB) e mediação do Prof. Dr. Cleomar Rocha (FAV-UFG).  
b) Mostra de audiovisual do grupo “Corpo performático”, de Bia Medeiros; discussão e 
comentários. 

Aula 09 
a) Texto: a escolher – participação da profa. Dra. Leda Maria de Barros Guimarães (FAV-UFG). 
b) Mostra de imagens do “Bumba-meu-Bou do Maranhão” de Denise Bogéa Soares e 
“Cavalhadas de Pirenópolis” de Juan Pratiginestós; discussão e comentários. 

Aula 10 
a) Aula expositiva sobre performance e criação com o Prof. Dr. Marcos Bulhões Martins (ECA-
USP).  
b) Mostra de imagens do autor; discussão e comentários 

Aula 11 
a) Texto: “Stelarc: arte, tecnologia, estética e ética” com a participação do autor – Prof. Dr. 
Edgar Silveira Franco (FAV-UFG). 
b) Mostra de trabalhos do grupo Posthuman Tantra; discussão e comentários. 

Aula 12 
a) Texto: a escolher – participação da Profa. Dra. Alice de Fátima Martins.  
b) Mostra de imagens do Centro Cultural da UFG; discussão e comentários 

Aula 13 
a) Texto: “Mediação artística, uma tessitura em processo”, de Maria Lúcia Pupo – 
participação do Prof. Dr. José Mauro Ribeiro (UnB).  
b) Mostra de imagens e audiovisual do MGI-Paris (Maison du Geste et de l’Image); discussão 
e comentários. 

Aula 14 
a) Apresentação de trabalho de grupo dos mestrandos e doutorandos: análise crítica de 
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atividade performativa vinculada a contexto educativo. 
b) Discussão e comentários 

Aula 15 
a) Apresentação de trabalho de grupo dos mestrandos e doutorandos: criação vinculada a 
contexto educativo. 
b) Discussão e comentários. 
 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, seminários, leituras comentadas, exercícios de interpretação, proposta prática. 

 
As atividades didáticas serão desenvolvidas de acordo com as seguintes estratégias e procedimentos: 1- 
aulas expositivas ministradas pelo professor e convidados; 2- seminários temáticos apresentados pelos 
mestrandos e doutorandos; 3- mostra de performances, situações escolares, intervenções ambientais etc. 
envolvendo eventos artísticos e outras formas da espetacularidade extra-cotidiana; 4- reflexão sobre 
imagens, narrativas, audiovisuais etc.; 5- debate em sala sobre os textos, as aulas e as contribuições dos 
participantes; 6- estabelecimento de confluências entre diferentes abordagens e linhas de pesquisa; 7- 
produção de trabalhos acadêmicos e propostas performativas de cunho educativo. 
 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
- Participação qualitativa nas atividades, participação (1,5 pontos).  
- Apresentação de seminário tendo como base: organização e discussão de tópicos, problematização, 
fluência na apresentação e uso de recursos visuais (2,5 pontos).  
- Criação ou análise crítica de atividade performativa vinculada a contextos educativos (3,0 pontos).  
- Produção de texto crítico (3,0 pontos). 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
AGUIRRE, Imanol. Imaginando um futuro para a educação artística. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, 
Irene. Educação da cultura visual: narrativas de ensino e pesquisa. Santa Maria (RS): Ed. da UFSM, 2009 - 
p. 157-186. 
 
COOK, Nicholas. Entre o processo e o produto: música enquanto performance. Per Musi, Belo Horizonte, 
n.14, p. 5-22, jul-dez, 2006. 
 
DUGGAN, Ginger Gregg. O maior espetáculo da terra – os desfiles de moda contemporâneos e sua relação 
com a arte performática. Completar referência 
 
FÉRAL, Josette. Por uma poética da performatividade: o teatro performativo. Sala Preta, São Paulo, v.11, 
n. 1, p. 197-220, 2011. 
 
FRANCO, Edgar. Stelarc: arte, tecnologia, estética e ética. Educação & Linguagem, São Paulo, v. 13, n. 22, 
n. 22, p. 98-115, jul.-dez. 2010. 
 
MELIN, Regina. Performance nas artes visuais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. (p. xx / xx) 
 
PUPO, Maria Lúcia de Souza Barros. Mediação artística, uma tessitura em processo. Urdimento, 
Florianópolis, n° 17, p. 113-122, setembro, 2011. 
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SANTANA, Arão Paranaguá de. Sobre as políticas públicas de preparação de educadores, ensino de arte e 
ação cultural. Conferência – III Seminário Nacional SESC de Arte/Educação; SESC Pernambuco, 2012. 
 
A definir: 1- Texto Profa. Leda (Etnocenologia UnB); 2- Texto Profa. Alice (Rancière). 
  

Observação: de preferência a ser oferecida numa quinta feira para favorecer a viagem dos professores 
convidados da USP e UnB. 


